Desembre 2016

202

El pressupost municipal per al
2017 reforça el manteniment i
la millora de l’espai públic

L’Ajuntament
arranja 4 camins abans
d’acabar l’any

S’ofereix a la Generalitat
un conveni per construir
el consultori de Moja

Missatge d’Any Nou de
l’Alcalde: “Som realistes
en els objectius i coherents
amb les decisions”

El pressupost de l’Ajuntament d’Olèrdola per al 2017 amplia un 68%
el servei de neteja viària i un 25% les inversions
L’oposició qüestiona la credibilitat del pressupost, convençuts que “moltes partides no s’executaran”
En sessió ordinària de ple
celebrada el 8 de novembre,
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat el pressupost per a l’any
2017, amb els vots favorables
d’ApO i els vots en contra de
Ciu i ERC. El pressupost és de
4.574.000 euros, xifra que suposa un increment d’un 11 % respecte l’aprovació del pressupost
de 2016. Una de les principals
novetats que s’incorporen en els comptes municipals per a
l’any que ve és la recuperació de serveis per a situar-los en els
nivells que tenien abans de la crisi econòmica, especialment
en l’àmbit del manteniment i millora de l’espai públic.
De manera especial, cal assenyalar el servei de neteja
viària, que incrementa la seva partida un 68% aprofitant que
s’ha d’adjudicar un nou contracte durant el 2017. La dotació fins ara era de 68.000 euros anuals i pel 2017 passen a
ser 115.000 euros. La neteja d’instal·lacions públiques també
s’incrementa en un 18% i el servei de jardineria augmenta en
un 10%.
Amb 600.000 euros, les inversions representen el 13% del
pressupost i registren un increment del 20%. Dins d’aquest
apartat s’inclouen projectes com l’aportació municipal per al
carril bici i de vianants de Moja a Vilafranca, l’adquisició d’un
nou vehicle per a la brigada i un altre per a l’ADF, la renovació
de contenidors, millores en la via pública i en l’eficiència de
l’enllumenat, el circuit de running a la Muntanyeta o el camí de
vianants de Sant Pere a Can Ferran. Llevat de les dedicades a
ensenyament, les subvencions a entitats deixen de ser nominatives i s’establiran per una sistema de concurrència pública. Les seves bases d’adjudicació es preveuen aprovar en el
proper ple del mes de desembre. El regidor d’hisenda, Xavier
Serramià, subratllava que es dediquen prop de 500.000 euros
per ajudes directes entre subvencions i beneficis fiscals, un
12% del pressupost.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, posava l’accent en
què el pressupost contempla inversions i subvencions “necessàries per a dinamitzar i fer créixer” l’activitat del municipi.
Des d’ERC es va destacar que els pressupostos eren
“continuistes” i pronosticaven que “hi hauran partides que no
s’executaran”. Per a il.lustrar-ho, la portaveu del grup d’ERC,
Fina Mascaró, va indicar que a data de 30 de setembre el
pressupost només s’havia executat en un 42%, principalment
perquè les inversions nomes s’havien fet en un 5’6%.
ERC va qüestionar que es pressupostessin amb el mateix
import ingressos com la taxa del cementiri, quan s’havia incrementat l’import o que no es contemplés la partida d’ajuts
de la Diputació a les escoles bressol. El govern va replicar
que apliquen un criteri de prudència i que no afegien l’ajut de
la Diputació perquè no estava confirmat. A pregunta d’ERC,
el regidor d’Hisenda va explicar que la part de la paga extra
de Nadal de 2012, pendent d’abonar als treballadors, es pagaria dins d’aquest 2016.Fina Mascaró també indicava que
els pressupostos tenen el defecte de forma de comptar amb
informes signats per la interventora, quan des d’ERC no tenen
clar “ que estigui habilitada per a fer aquests informes”, en
referència al litigi que manté amb l’Ajuntament de Sitges per a
poder treballar també a Olèrdola.

CiU va valorar que el pressupost recollia una càrrega impositiva excessiva, amb un augment
“de pressió fiscal del 14%”,
segons exposava el portaveu
d’aquest grup, Josep Sánchez.
També va lamentar que en dos
anys es dediquessin a senyalitzacions 150.000 euros o més de
80.000 al circuit de la Muntanyeta i no s’afrontés la reforma del
consultori mèdic de Moja. Per CiU, els pressupostos són
“previsions d’il·lusions mancades de credibilitat”perquè les
inversions previstes en aquest 2016 “no s’han fet”.
Serramià va indicar que l’increment de la recaptació prevista es devia en bona part a l’augment de sol.licituds de llicències i no perquè s’hagués apujat la pressió fiscal, ajustantse la xifra de previsió a la recaptació consolidada els darrers
anys. El regidor d’Hisenda també va posar l’accent en què
l’Ajuntament està disposat a arribar a acords amb la conselleria de Sanitat per a fer el consultori de Moja, tal i com es va
fer amb el consultori de Sant Miquel, però va recordar que és
responsabilitat de la Generalitat que es faci.
Després de la baixada de serveis provocada per la crisi,
Lucas Ramírez destacava que l’Ajuntament està en disposició
de poder recuperar serveis de neteja i jardineria que es van
haver de reduir fa uns anys.
Els dos grups de l’oposició volien traslladar al ple com a
mocions propostes d’acord que afectarien el pressupost, però
van haver-les de presentar com a precs. En el cas d’ERC es
demanava que es subvencionés l’IBI a les famílies del municipi de rendes més baixes. Seguint l’exemple dels ajuts que
s’apliquen a Barcelona, ERC calculava que a Olèrdola aquestes ajudes suposarien una partida de 10.000 euros.
En el cas de CiU, es proposava crear una partida per a garantir la gratuïtat dels llibres de text pels escolars del municipi.
El govern manifestava que estan disposats a acceptar
ajuts a l’IBI després d’estudiar-ho en una comissió que valorés la millor manera de fer-ho “ben fet”. I és que, segons
exposava l’alcalde, es poden establir bonificacions en els impostos però no subvencions directes. En el cas de la gratuïtat
dels llibres de text, el govern indicava que era una proposta
que s’estudiaria.
El ple va aprovar fins a 6 mocions, totes elles per unanimitat
i encapçalades finalment pels tres grups municipals. En una
d’elles es recorda i es ret homenatge a la figura de l’exalcalde
Rossend Montané, mort ara fa 25 anys. Les altres mocions
demanen a l’estat el traspàs de les línies ferroviàries interiors
de Catalunya, es dóna suport al banc d’adn per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil i s’expressa el
recolzament a la Marató de TV3. La moció proposada per ApO
de rebuig a expressions i agressions sexistes, va passar a ser
encapçalada també pels altres dos grups després d’incorporar
en l’exposició de motius el rebuig a qualsevol forma de violència i de discriminació. També va comptar amb el recolzament
dels tres grups una moció de suport al referèndum.
Després que el període d’exposició pública finalitzés sense
presentar-se al·legacions, el ple aprovava de manera provisional la modificació puntual del POUM al sector PAU-7 de Moja,
amb els vots a favor d’APO i les abstencions d’ERC i CiU.
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L’Ajuntament obté de l’ACA 153.000 euros per a les obres
de subministrament d’aigua de Viladellops
L’Agència
Catalana
de
l’Aigua(ACA) ha resolt adjudicar
un ajut de 153.000 euros per a
realitzar el projecte de subministrament d’aigua al nucli de Viladellops. El regidor d’urbanisme de
l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma
Samblás, destacava que es tractava d’una molt bona notícia i posava l’accent en què l’import de
l’ajut permet cobrir el 90% de la
totalitat del projecte, pressupostat en 188.000 euros.
En la convocatòria plurianual
d’ajuts feta per l’ACA el passat
mes de maig, resolta aquest mes
de novembre, han estat beneficiats 104 projectes, repartits en
84 municipis. A l’Alt Penedès, a
banda d’Olèrdola, només ha rebut aportació de l’ACA en aquesta convocatòria el municipi de Gelida.
El projecte a Olèrdola consisteix en fer arribar el subministrament d’aigua d’ATLL a Viladellops, a partir del dipòsit de
Sant Miquel. Es preveu fer un sistema d’abastament que es
compagini amb l’actual subministrament al nucli, que ara és
en exclusiva a través de pous. El regidor assenyala que amb
l’obra es garantirà que el subministrament a Viladellops complirà “al 100% amb tots els paràmetres de qualitat”.
L’Ajuntament considera factible que l’obra es pugui completar abans d’acabar el 2017. L’arribada de l’aigua d’ATLL a
Viladellops és el principal repte que restava pendent al municipi en matèria de subministrament d’aigua, després d’haver-se

completat en els darrers anys la connexió a la xarxa d’ATLL
dels tres pobles històrics d’Olèrdola, les dues urbanitzacions i
els polígons. Ara els esforços es dedicaran a prioritzar la millora de la xarxa de distribució a tots els nuclis. Seguint aquesta
línia d’actuació, el regidor recordava que en els propers mesos
es preveuen realitzar al municipi obres de millora per valor de
220.000 euros.
Samblás també subratlla que l’ajut obtingut de l’ACA se situa dins dels criteris de l’equip de govern d’Olèrdola d’impulsar
inversions sostenibles al municipi que comptin amb un important finançament extern.

Adjudicada la redacció del projecte per a millorar la xarxa d’aigües del municipi
L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat la redacció del projecte per a reparar i millorar fins a 7 punts de la xarxa d’aigua
del municipi. Segons es detalla en el decret de contractació, la
inversió supera els 206.000 euros. Tal i com va exposar durant
l’estiu l’alcalde, Lucas Ramírez, les actuacions es financen
gràcies a la quantitat acumulada en el compte d’explotació del
municipi d’Olèrdola a l’empesa Aigües de Vilafranca.
Quatre de les 7 actuacions es destinen a reparar fuites a
Sant Pere Molanta. Al carrer Sant Roc s’hi preveuen invertir
10.377 euros; al carrer Manel Crespo, prop de 39.500; al carrer Font-tallada 22.230, mentre que al carrer Sant Pere la
inversió serà de 36.000. A Moja s’intervindrà en reparar fuites
al carrer Rocallisa, al barri de les Tres Torres, amb una inversió
prevista que supera els 24.000 euros; mentre que a Can Trabal per la millora de la xarxa al carrer Hospitalet es dedicaran
prop de 54.000 euros. L’Ajuntament també ha incorporat, fora
d’aquestes inversions, l’arranjament de la xarxa d’aigua en els
carrers Major i de la Font de Sant Miquel, aprofitant la reforma
ampliada de la plaça Anselm Clavé.
Un cop feta la redacció del projecte i adjudicades les
obres, s’estima que els treballs per reparar aquests 7 trams de
la xarxa d’aigua del municipi es podran començar a executar
durant la primera meitat del 2017.

3

GRUP MUNICIPAL
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM
El mes passat ApO va mostrar públicament mitjançant una nota de premsa que van recollir diversos
mitjans comarcals, el rebuig a la forma d’entendre els serveis socials d’ERC d’Olèrdola, segons
es desprèn del prec llegit a l’últim ple municipal.
Considerar els usuaris dels serveis socials com a
persones estigmatitzades i les seves ajudes com a
caritat, és no entendre que els serveis socials son
actuacions orientades a millorar el benestar social
de la ciutadania mitjançant la prestació d’informació, atenció i suport personal, com diu la llei catalana. Esperem que rectifiquin a temps.
Un dels serveis més bàsics de l’Ajuntament és el de
la brigada municipal, que fan una feina moltes vegades poc visible però sempre necessària. Per això
es vol potenciar aquest servei amb la renovació de
la seva flota de vehicles (un enguany i un altre el
proper any) un canvi en el vestuari del personal per
millorar les condicions de treball i un augment del
personal, amb dos persones més aquest any, una
amb un pla ocupacional de la Diputació i així poder
donar més servei al ciutadà.
Com ja sabeu, una de les apostes de l’equip de
govern per aquesta legislatura és l’habitatge. Ja
fa uns mesos vam obrir el Servei Local d’Habitatge conjuntament amb el Consell Comarcal i des de
llavors estem treballant fermament per trobar veïns
que vulguin posar el seu pis en lloguer i crear una
borsa d’habitatges per una banda i per altra, donant
suport a la gent que té necessitats de llogar un habitatge oferint tot tipus d’informació i suport. Doncs
bé, aquest esforç ha començat a recollir els primers
fruits en forma de la primera subvenció donada per
habitatge, a més d’atendre múltiples consultes i
dubtes del ciutadans. Podeu trobar més informació
a http://www.olerdola.cat/viure-a-olerdola/serveis/
habitatge.
Una altra de les preocupacions importants de
l’equip de govern és l’ocupació al municipi, per això
s’han engegat diverses accions com ajudes o el
servei d’ocupació. Aquest últim servei que fins ara
només era de dos dies a la setmana ara passarà a
quatre per poder atendre a més ciutadans.
Per l’any vinent, entre altres inversions, s’ha previst
portar l’aigua canalitzada a Viladellops i per fer-ho
s’ha aconseguit una subvenció de l’ACA.
També continuarem amb les rutes de patrimoni al
Sant Sepulcre, a les cabanes de pedra seca, a les
balmes de la vall, etc.
Per acabar desitjar-vos unes bones festes de Nadal
i un profitós Any Nou.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
Un altre any passat, i una dita que es repetix, “Qui
dia passa, any empeny”.
Per l’equip de govern, tot funciona bé. Cada vegada anem millor. Però segur que aquesta és la
realitat?
Fem una mica de balanç.
Els impostos no pugen, segons ells, però els veïns
han vist augmentats els Ibis i no poc.
I davant de la majoria de preguntes que reben, ells
no saben res, és una cosa del Govern Central quan
ha quedat demostrat que ells van demanar la revisió
del cadastre.
Consultoris mèdics, un cas d`explicació extranya.
Sant Miquel, un consultori nou, que obre cada setmana una hora i mitja, i a sobre alternativament es
turnen la doctora i la infermera, i això provoca que
no es poden realitzar depèn de quines proves mèdiques perquè requereix de les dues persones. L’administrativa acudeix a la cita cada setmana, però
amb una mica de sort, si la connexió als ordinadors
funciona, és possible que tothom pugui fer la seva
feina. I sinó, has de veure l`esforç, que han de fer
tots els professionals, per a donar-te un servei que
sigui el més digne possible. I a sobre demanen perdó, d´una cosa que no és culpa seva.
Consultori de Moja, cau a trossos, però ha d`acollir
totes les persones de Moja, Daltmar i Sant Miquel.
Ningú ha pensat en repartir equitativament els
consultoris? I no despullar un Sant per a vestir
un altre? El consultori de Sant Miquel , tenia nevera,
aparell de cardio, però a mida que es van trencant
els aparells de Moja es supleixen amb els de Sant
Miquel.
Inversions per fer; circuit de running a la muntanyeta, la única explicació que troben, és que com que
ja tenim totes les instal.lacions necessàries al municipi: (camps de futbol amb gespa, pavellons, pistes
cobertes com la de Sant Pere, local de Moja on els
esportistes es puguin dutxar…) doncs està bé. Ara
que hi penso…? Ja tenim tot arreglat en infraestructures per l`esport!!!
Podríem continuar analitzant moltes més coses,
però són dates per a reunir-se amb familiars i amics
i gaudir de les festes nadalenques, així que si hi
penseu, quan feu la carta als reis, demaneu una
mica de seny per l`equip de Govern.
Us desitjem Bon Nadal i Bon Any 2017!!!
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GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
Benvolguts i benvolgudes,
A la Comissió Informativa que es va celebrar abans
de l’últim Ple vam presentar una moció per establir una línia d’ajuts per les rendes més baixes pel
pagament de l’IBI de fins al 50% del seu import i
amb un màxim de 175,- euros. No inventem res,
la nostra proposta esta calcada de la que aplica
actualment l’Ajuntament de Barcelona, i fins i tot,
en base a l’experiència de Barcelona vam quantificar la partida pressupostaria necessària en 10.000,euros.
A l’argumentació de la moció explicàvem que l’IBI
ha patit un increment del 25% els últims dos anys i
del 35% els últims cinc anys. També argumentaven
la diferència entre un ajut reglat en el que tothom
sap si té dret o no, d’un altre que es concedeix discrecionalment després que l’afectat hagi de recórrer
als serveis socials.
L’equip de govern es va negar a acceptar la nostra
moció a l’ordre del dia del Ple, la qual cosa ens va
obligar a presentar-la com a prec, que ni es vota ni
obliga a complir-se, i posteriorment la vam penjar
al nostre facebook per a que tothom hi tingués accés. La trobareu a http://esquerraolerdola.blogspot.
com.es/
A partir d’aquí els nostres arguments són tergiversats malintencionadament pel regidor Xavier
Serramià en una nota de premsa que va enviar als
mitjans. Des d’ERC en cap moment hem qüestionat
ni la necessitat ni la professionalitat dels serveis socials. El que vol ERC és justícia social i que ningú
pugui patrimonialitzar els ajuts, potser és això el que
tant empipa a ApO.
Per altra banda, és bastant surrealista que ells, que
van ser capaços de donar el vistiplau a un llistat
d’impagats d’aigua previ al tall de subministrament,
sense demanar cap informe als serveis socials tal
com marca la llei, ara es converteixin en defensors
a ultrança d’aquests serveis i ens acusin a nosaltres
de ser de dretes, quan qui presenta propostes socials som nosaltres i no ells.
També és curiós que arrel de la nostra proposta es
plantegin ara estudiar bonificacions a l’IBI no se
sap ben bé per quan, ja que estem acostumats a
anuncis que no es compleixen mai. Però en tot cas
les bonificacions estan molt limitades per llei, per
això nosaltres proposàvem ajuts, que conceptualment és diferent. No sabem si tenen un problema
de comprensió lectora o si intencionadament no ho
volen entendre.
També ens acusen de presentar propostes quan els
pressupostos ja estan tancats. S’ha de dir que ens
els van presentar uns deu dies abans del Ple sense
cap mena de negociació. La nostra proposta la vam
presentar a la Comissió Informativa del Ple que era
l’única opció que teníem i ApO tenia una setmana
per encabir una partida pressupostaria de només
10.000 euros en un pressupost de 4,5 milions.
També hem presentat una al·legació a l’ordenança de l’IBI demanant que el tipus de gravamen es
redueixi del 0,75 actual al 0,71 que és la mitjana
dels municipis de l’Alt Penedès. Representa una
rebaixa del 5,33% que és modesta si la comparem
amb la pujada del 14,20% dels ingressos per impostos directes pressupostats per l’any 2017. Des
d’ERC creiem que suportar una pressió fiscal superior a la dels municipis del nostre entorn per a mantenir imposicions a termini en entitats financeres no
és de dretes ni d’esquerres, és de pèssims gestors
dels diners públics.
Per acabar, només ens queda desitjar-vos un any
2017 ple de felicitat i prosperitat.
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Reunió amb el conseller de Salut per a construir el consultori de Moja
Moja. L’alcalde i la regidora van oferir al conseller la signatura
d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el departament que contemplés l’avançament de les obres per part de
l’Ajuntament, amb el compromís que la Generalitat les pagaria
després a terminis. Eva Ruiz explicava que van sortir “amb
molt bones sensacions” d’aquesta reunió a la conselleria, especialment perquè el mateix Comín destacava que a Olèrdola
ja estava la feina molt avançada perquè des de l’any 2010 es
té el projecte redactat per a la realització de l’obra i es compta
amb els terrenys disponibles. Tal i com assenyala Ruiz, el conseller es va comprometre a donar resposta a aquest oferiment
de l’Ajuntament abans del 15 de desembre.
Comín va rebre amb certa sorpresa i receptivitat el plantejament municipal, segons el qual l’Ajuntament “estaria disposat a actuar de banc” de la conselleria, avançant els diners per
a fer l’obra el més aviat possible.
La regidora recordava que va ser la mateixa Generalitat,
juntament amb l’Ajuntament, qui va plantejar la necessitat de
fer el nou consultori, davant l’estat deficient de l’actual i les
seves limitacions d’espais. Si l’acord arriba, la regidora veu
factible que les obres puguin començar el 2017 , perquè la feia
prèvia ja està molt avançada.

L’Alcalde i la regidora de sanitat, amb el conseller Comín

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de Sanitat, Eva Ruiz, es reunien dimecres 9 de novembre amb el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, per a tractar
les possibilitats de construcció del nou consultori mèdic de

La nova plaça es dirà “Palau Moranta” després del
procés de participació fet per internet

L’Ajuntament també ha ofert sessions informatives i d’assessorament presencials

La nova plaça de Sant Pere Molanta es
dirà plaça “de Palau Moranta”. Entre les
8 propostes que podien triar els veïns del
poble de més de 18 anys, el nom de Palau Moranta ha estat l’opció més votada.
Ha rebut el 46% dels vots emesos. La segona proposta més votada ha estat la de
plaça de “La Llar d’Infants”, amb un 15%
dels vots. Amb un percentatge del 12%
han empatat els noms de “Pàmpol” i “Jordi
Petit”. El nom d’”Anna Gallego” assolia el
8% dels vots emesos, mentre que els de
“Muriel Casals” i “de la Vinya” se situaven
en el 4%.El nom de “Plana Rodona” no ha
rebut cap vot.
La participació ha estat del 6’5% dels veïns
de Sant Pere Molanta majors de 18 anys. La
dada representa gairebé doblar la dada de
participació de la primera fase, dedicada a

que els veïns formulessin propostes de nom.
Un dels aspectes més satisfactoris
d’aquest primer procés de participació a
través d’Internet convocat per l’Ajuntament
d’Olèrdola ha estat que no s’ha registrat
cap incidència tècnica. Els veïns han pogut
votar en la forma en què s’havia anunciat,
de manera senzilla i còmode.
En aquesta fase de votacions per decidir el nom, el 65% dels vots emesos corresponien a persones d’entre 31 i 65 anys
d’edat. El 19% tenien entre 18 i 30 anys;
mentre que el 15% dels votants eren majors de 65 anys. El 54% dels vots els han
emès homes i el 46% dones. Una dada
rellevant ha estat que fins el 92% de la
participació ha estat en format telemàtic i
només un 8% ho va ser aprofitant les sessions presencials que oferia l’Ajuntament.
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Trasllat de l’Equip
d’Atenció Primària
Penedès Rural
Amb motiu de l’obertura del
nou centre d’atenció primària
CAP Vilafranca Nord, la direcció i part de l’administració de
l’Equip d’Atenció Primària Penedès Rural es traslladarem a
aquest nou centre, des d’on
s’oferirà un punt d’atenció a la
ciutadania a la població rural,
per tràmits i gestions administratives. També s’oferirà el servei d’odontologia de la població del Penedès rural.
Així doncs, a partir del
12 de desembre, l’Equip
d’Atenció Primària Penedès
Rural ja es troba a l’Avinguda
de la Pelegrina 70, de Vilafranca. El telèfon és el 93 887 92
54
En
aquestes
noves
instal·lacions, a més, també
s’hi ubiquen altres serveis com
són: Pediatria, Rehabilitació,
Centre de Salut Mental Adults,
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Centre d’Atenció
i Seguiment de les Drogodependències i el Servei de Salut Pública de l’Alt Penedès i
Garraf.

S’arranjaran 4 camins abans de finalitzar l’any

El camí de Les Planes, proper a Sant Miquel, és un dels que s’arranja

L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat aquest mes de novembre les obres d’arranjament i millora de 4 camins malmesos
del municipi. Tal i com anunciava l’alcalde, Lucas Ramírez, les
obres es preveien executar de manera immediata perquè les
actuacions estiguin enllestides abans d’acabar aquest 2016.
Les quatre intervencions de millora sumen una inversió de
prop de 44.000 euros i permetran l’arranjament del camí de
les Planes, prop del nucli de Sant Miquel, així com del camí
d’accés a Viladellops i la reparació de l’enllaç entre el camí de

Torreblanca i el camí Rossend Montané. La intervenció més
destacada és la que es preveu fer en l’accés al barri de la Font
de Viladellops. Es pavimentaran 450 metres de longitud, habilitant un camí de 3 metres d’amplada, en una obra que suposa
asfaltar fins a 1.400 metres quadrats. L’alcalde destaca que
aquestes actuacions de pavimentació es realitzen en camins
que presenten moltes deficiències, “amb el propòsit d’evitar
les constants reparacions que s’havien d’aplicar”, en especial
amb la reposició de grava en el camí del barri de la Font.

Els vestidors del camp de futbol de Moja ja estan connectats
a la xarxa de Gas Natural
Des de fa unes setmanes,els vestidors de la zona esportiva de Moja ja estan connectats a la xarxa de Gas Natural.

Aquesta connexió representa una millora respecte l’anterior
sistema, basat en el subministrament de gas amb bombones.
Atenent una demanda dels clubs usuaris de les instal·lacions,
l’Ajuntament va acordar fer la connexió aprofitant que la xarxa
de Gas Natural s’havia estès fins a prop del camp de futbol
El sistema anterior de subministrament de gas és comú
en molts camps de futbol, incloent els altres dos del municipi,
però implica que deixa d’arribar energia als escalfadors quan
s’ha de substituir la bombona, fet que comportava que no es
pogués garantir en tot moment que hi hagués aigua calenta a
les dutxes.
Els treballs d’obra civil de canalització els va assumir
l’empresa subministradora, Gas Natural. La segona fase va
anar a càrrec de l’empresa comercialitzadora, Termo Gas,
que va fer arribar les canalitzacions als vestidors. Finalment,
l’Ajuntament va invertir prop de 3.000 euros per a garantir la
correcta connexió de l’energia a les instal·lacions i l’adaptar
els escalfadors . Els clubs usuaris de la instal·lació han notat
una millora en comoditat i l’Ajuntament espera que el canvi
també acabi reportant un estalvi econòmic.
Les instal·lacions municipals del camp d’Els Pins de Moja
són utilitzades per l’AE Moja, els equips del Base Olèrdola i els
equips formatius de La Plana Rodona. S’estima que durant la
setmana els vestidors poden arribar a ser utilitzats per més de
500 infants i joves, comptant els compromisos de competicions que acullen les instal.lacions els caps de setmana . Les
xifres fan d’aquesta instal·lació l’equipament municipal que
registra a Olèrdola una major intensitat d’ús.
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Missatge d’Any Nou de l’Alcalde d’Olèrdola

“Realistes amb els objectius i coherents en les decisions”
Benvolguts olerdolenques i
olerdolencs,

Tot precisa d’un esforç per fer-se realitat i d’una continuïtat per seguir-se mantenint amb una certa coherència, o més
ben dit, tocar de peus a terra.
Aquest esforç, continuïtat, manteniment, innovació, és la
que des de l’equip de govern volem aportar a aquest municipi conjuntament amb el treball íntegre dels treballadors
del Consistori i el recolzament incondicional dels veïns. Sent
realistes amb els nostres objectius, i el més important, mantenir la coherència a l’hora de prendre decisions importants.
Amb aquestes paraules us vull transmetre la nostra voluntat de treball, el nostre compromís pel nostre municipi i
els seus veïns i veïnes. Us vull fer arribar els meus millors
desitjos per l’any nou i desitjar-vos unes molt bones festes
amb la millor companyia.

Ja hem arribat al mes de
desembre, el mes amb que
tanquem l’any i en el qual celebrem les festes mes desitjades
per grans i petits, les festes
de Nadal. Celebrem trobades
amb familiars, amics, o companys d’empresa sempre acompanyades d’un bon àpat.
Són també dates per reflexionar, per fer un repàs de com
ha anat l’any i veure si tots aquells desitjos s’han complert. I
veure quines il·lusions i previsions tenim per començar l’any
vinent amb més empenta i força per sobrepassar les dificultats de l’any anterior. Tots volem començar l’any el millor
possible i acabar-lo encara millor que l’hem començat.
Ens marquem objectius per l’any següent, des de trobar
una millor feina, estudiar un altre idioma, començar a fer esport per millorar la salut......molts d’ells realistes i aparentment amb poques dificultats.
A mesura que passen els mesos és quan ens adonem de
si allò que ens hem marcat és possible fer-ho en el nostre
dia a dia o requereix de cert esforç per poder-ho aconseguir.

BON NADAL I FELIÇ ANY 2017
Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

S’anuncia la millora d’horaris en el bus de Moja a Vilafranca
En una reunió recent, el gerent i director de zona de la companyia Hispano Igualadina confirmaven a l’alcalde d’Olèrdola,
Lucas Ramírez, la seva intenció de recollir la petició municipal i
millorar els horaris del servei de bus de Moja a Vilafranca. Després d’un any de gestions, l’alcalde valorava que l’Ajuntament
veia a prop el seu propòsit de tornar als horaris anteriors.
L’Ajuntament sempre ha defensat que per a que el servei
de transport públic sigui més utilitzat cal que els horaris siguin
racionals i adaptats a les necessitats dels veïns. Per això es
va recollir la petició dels usuaris que demanaven que després
del primer trajecte a les 9 del matí la tornada de Vilafranca els
matins, de dilluns a divendres, s’ establís de nou a la una del
migdia i que per la tarda es mantinguessin els trajectes de les
3 i de les 6.
Recordem que la principal reclamació de l’Ajuntament se
centrava en els horaris de dilluns a divendres. Des d’inicis
d’aquest any la companyia ha passat a oferir tres trajectes
aquests dies laborables. A les 9:00, a les 11:15 i a les 18:00.
Des de l’Ajuntament s’ha defensat que es torni a l’horari
anterior,amb quatre trajectes d’anada i tornada: a les 9:00 , a
les 13:00, a les 15:00 i a les 18:30.
Amb la companyia també s’ha acordat posar un panell informatiu a la plaça de l’Església de Moja detallant els horaris.
També es confia que l’horari de dissabte es modifiqui i la tornada passi a ser a la una del migdia i no a les 11.
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Campanya de prevenció de residus i de foment de la recollida selectiva
L’Ajuntament d’Olèrdola, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf, impulsa una campanya de foment de les
recollides selectives des del passat mes de novembre, amb
l’objectiu d’incidir en la millora de la quantitat i de la qualitat
dels residus recollits selectivament, sobretot de les fraccions
dels envasos lleugers, del vidre, del paper-cartró i de la brossa
orgànica.
Després de les sessions fetes ja a Moja i Sant Miquel, les
xerrades informatives continuen les properes setmanes:
• Dimarts 27 de gener, a les 19:30h, al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta
• Dissabte 4 de febrer de 2017 a les 12:00 h al Buda bar
de la Urbanització Daltmar.
• Dissabte 27 de febrer de 2017 a les 12:00 h al Local
Social de la Urbanització Can Trabal.
Als assistents de les xerrades se’ls lliurarà un recurs informatiu i l’obsequi d’una bossa reutilitzable plegable que facilitarà a tothom poder fer una compra sense residus. També
es podrà recollir a la xerrada informativa un joc de bosses reutilitzables per fer la recollida selectiva a casa dels envasos
lleugers, de vidre i del paper i cartró. En els dies posteriors a
les xerrades, es realitzaran visites als establiments comercials
i a les llars.
També es realitzaran els tres tallers següents:
• Divendres 3 de febrer de 2017 a les 17:30 hores: “FEM
SABÓ! TALLER DE RECICLATGE DE L’OLI DE CUINA USAT”
amb l’objectiu d’aprendre a reciclar l’oli de la cuina usat i
transformar-lo en un recurs tan útil com és el sabó. Amb un
màxim de 20 participants i una durada del taller 2 hores i mitja. Caldrà que els assistents portin 1 litre d’oli de cuina usat i
filtrat i una espàtula de fusta.
• Divendres 17 de febrer de 2017 a les 17:30 hores: “LES
DEIXALLES, UN TRESOR AMAGAT. TALLER DE BIJUTERIA
CREATIVA AMB MATERIALS RECICLABLES”. Taller de reuti-

La primera de les xerrades de la campanya es feia a Moja

lització de residus on podem aprendre a utilitzar deixalles com
a autèntics recursos creatius (càpsules, taps de suro, roba,
cartrons, papers de regals, etc). Amb un màxim de 10-12 participants i una durada del taller 2 hores.
• Divendres 20 de gener de 2017 a les 18:00 hores: “FORJATS DE CARTRÓ. TALLER D’ELEMENTS DECORATIUS”.
Amb elements tant simples com els tubs de cartró, ens endinsarem en l’elaboració de motius decoratius com quadres,
marcs, reixes i altres elements en els que desplegarem la nostra creativitat, aprofitant un residu i transformant-lo en un recurs. Amb un màxim de 10 participants i una durada del taller
2 hores.
Els tallers estan oberts a tota la població i serà necessària
la inscripció prèvia a través del número de telèfon 938903502
de l’Ajuntament fins 10 dies abans de les dates programades
per cada taller.
Per a més informació sobre la gestió de residus es pot
consultar el web de la Mancomunitat Penedès Garraf www.
serveiambiental.cat o el de l’Ajuntament d’Olèrdola www.olerdola.cat.

Nou servei gratuït de recollida de
poda porta a porta

Campanya de detecció
d’evacuacions especials en cas
d’incendi forestal

A partir d’aquest mes de desembre, l’Ajuntament d’Olèrdola
posa en funcionament un nou servei gratuït de recollida de
poda porta a porta a tot el municipi. Cada nucli té assignat
com a dia de recollida un dimarts al mes. El primer dimarts
de cada mes a Moja; el segon a la urbanització Daltmar; el
tercer dimarts de mes a Can Trabal i el quart a Sant Miquel
i Sant Pere Molanta. Per fer ús del servei només cal trucar a
l’Ajuntament el divendres o el dilluns previ, per tal de poder
passar a recollir les restes el dimarts.
Les restes que són objecte d’aquesta recollida són tots
els residus orgànics d’origen vegetal procedents d’horts o
jardins i que es generen quan es fan les tasques de manteniment, com segar, esporgar o treure males herbes. Per preparar les restes vegetals per la recollida, cal guardar en bosses
d’escombraries normals o industrials les restes orgàniques
petites com fulles, gespa o males herbes. Amb les branques
provinents d’esporga, cal fer feixos i lligar-los amb un cordill.
La seva llargada màxima ha de ser de 2 metres per tal de facilitar el seu transport. Si s’ha generat gran quantitat de residus,
l’Ajuntament facilitarà un sac de gran capacitat que posteriorment l’empresa responsable retornarà per l’ús d’altres usuaris.
Per demanar que es vagi a recollir les restes de poda només caldrà trucar al telèfon de l’ajuntament, el 93 890 35 02.

L’Ajuntament d’Olèrdola, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf, impulsa una campanya per elaborar el
sistema d’evacuacions especials per incendis forestals, atès
que Olèrdola és considerat un municipi d’alt risc d’incendis
per la gran extensió de la massa boscosa del seu terme.
La campanya desplega diferents canals per informar sobre
la necessitat de comunicar la ubicació d’aquells habitatges de
les Urbanitzacions de Daltmar, Can Trabal i disseminats, en
els que hi viuen persones que es troben en una situació de
malaltia, discapacitat, mobilitat reduïda o bé, no disposen de
vehicle, per tal que els serveis d’emergències puguin fer-ne
l’evacuació en cas que fos necessari.
L’ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes que es
trobin en aquesta situació un formulari que hauran d’omplir i
lliurar a les dependències municipals. Aquest formulari el podran trobar els consultoris mèdics del municipi, a l’ajuntament
o al web municipal.
Per a més informació sobre els Plans d’Evacuació de les
Urbanitzacions del Municipi d’Olèrdola i sobre alguns consells
per la prevenció d’incendis, podeu consultar el web municipal
www.olerdola.cat.
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Nous contenidors
per la recollida de
piles usades
L’Ajuntament ha instal·lat
nous contenidors a diferents
punts del municipi per la recollida de piles usades. Són els
següents:
· Sant Miquel d’Olèrdola:
a l’Ajuntament.
· Moja:
al consultori mèdic i a l’escola
Circell.
· Sant Pere Molanta:
a l’escola Rossend Montané i a
Carns Cal Ton.
· Polígon Industrial Sant Pere
Molanta:
a Comu Fashion S.L. (Av. Vilafranca del Penedès, 11-13).
· Polígon Industrial Clot de
Moja: a Nousumape S.A. (carrer Parellada, 26-30).
Amb la instal·lació d’aquests
contenidors, l’Ajuntament vol
facilitar als ciutadans que puguin desfer-se de les seves
piles d’una manera pràctica,
contribuint a cuidar el medi ambient i a incrementar les xifres
de recollida de piles a Olèrdola.

L’Ateneu Mogenc “Fem Poble” comença a caminar
amb molt bon peu
L’Ateneu Mogenc “Fem Poble” ha iniciat
la seva trajectòria amb molta energia i enmig d’una gran expectació. Hi havia ganes
d’una entitat d’aquestes característiques, si
fem cas de la resposta obtinguda en l’acte
de presentació de l’entitat, celebrat divendres 25 de novembre al Centre Cívic La Xarxa. S’hi respirava predisposició a recolzar
una entitat que dinamitzi la vida cultural del
poble. I és que fins a una setantena de veïns
i veïnes van seguir aquest acte informatiu
que va permetre conèixer els objectius i els
àmbits de treball d’una entitat que, tal i com
resumia Elsa Vila, la presidenta de la Junta
Gestora, reuneix a persones que compar-

L’èxit de l’obra de Quim Masferrer
anima a programar més espectacles
professionals

teixen la inquietud de fer coses pel poble.
La Junta Gestora està formada per Elsa
Vila , com a presidenta; Esther Nogué com
a secretària; i Àlex Ramos com a tresorer.
Completen el nucli inicial de socis fundadors Anna Boada, Manolo Cascos, Ingrid
Gras, Lourdes Mitjans, Joan Rivas, Míriam
Rivas, David Sellés, Josep Sesma i Pep
Tort. Fa prop d’un any que van començar
a gestar l’entitat i els seus estatuts ja estan
redactats i presentats davant de la Generalitat. Fins el moment han establert cinc comissions de funcionament: la de memòria
històrica, la cultural, la de difusió, la de joventut i lleure; i la d’urbanisme.

Es commemora el centenari de la
Societat Recreativa La Unió
La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, Arantxa
Torres, i la presidenta de la Societat Principal-Unió de Sant
Pere Molanta, Aina Zapater, procedien a descobrir el diumenge 4 de desembre una placa a la façana del Casal Molantenc
que commemora el centenari de la Societat Recreativa La
Unió de Sant Pere Molanta. L’entitat és un dels precedents
de l’actual Societat de Sant Pere. Celebrar el seu centenari ha
estat una forma de recordar el orígens de l’actual moviment
associatiu del poble i de reconèixer la seva tasca en la promoció del lleure a Sant Pere Molanta. Durant la jornada es va obrir
al públic una exposició que repassa la
història de l’entitat
i els assistents van
poder compartir un
piscolabis. Entre els
presents hi havien
socis de l’entitat,
encapçalats
per
la seva Junta, així
com representants
de
l’Ajuntament
d’Olèrdola,
entre
els quals hi havia
l’alcalde, Lucas Ramírez.

Diumenge 6 de novembre el Local Nou de Moja
es va omplir per a seguir la
representació del monòleg
“Temps”, de Quim Masferrer. Les 400 entrades posades a la venda es van
exhaurir i el públic va poder gaudir d’un espectacle
professional de qualitat que
allà on va triomfa. A Olèrdola , arribava de la mà de
l’Ajuntament, que havia establert un acord satisfactori
amb la productora sobre les condicions de la representació.
La regidora de cultura, Arantxa Torres, es mostrava satisfeta
per l’èxit assolit i indicava que es va saber trobar la manera per
a fer possible que al municipi es pogués oferir un muntatge
d’aquest nivell. Després d’aquest èxit, l’Ajuntament es planteja programar de manera periòdica espectacles professionals.
Arantxa Torres afegia que la intenció de l’Ajuntament és
“poder oferir un espectacle professional cada trimestre, programant-los de manera rotativa entre els diferents nuclis del
municipi.”
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El Casal d’Avis de Sant Pere Molanta
celebra el seu 11è aniversari

El Casal d’Avis de Moja recapta
1.452 euros per la Marató de TV3
El Casal d’Avis de Moja ha recaptat 1.452 euros per a La
Marató de Tv3. L’activitat principal que ha organitzat l’entitat
per a canalitzar aquesta solidaritat, com és habitual, ha estat
el dinar a favor de La Marató, que tenia lloc diumenge 13 de
novembre a la seu del Casal d’Avis amb l’assistència d’una
seixantena d’associats. La presidenta del Casal d’Avis de
Moja, Teresa Miralles, destacava que socis que no poden assistir al dinar també fan la seva contribució a La Marató.
La meitat dels 25 euros de cost del dinar va directament
per La Marató. Sumant les assistències al dinar i les contribucions de persones que no han anat a l’àpat, són un centenar
els socis que s’impliquen a favor de La Marató fent aportacions econòmiques.

Un centenar de persones es reunien el 12 de novembre a
la Societat Principal-Unió per participar en el dinar de l’11è
aniversari del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta. El dinar
l’ofereix l’entitat de forma gratuïta als associats, amb el requisit d’aportar 5 euros per a La Marató de Tv3. Això ha fet que
de l’activitat se’n poguessin recaptar 500 euros per aquesta
causa solidària.
Després del dinar d’aniversari hi va haver música en directe i abans es va poder gaudir d’ una audició a càrrec de la Coral del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta. El nou president del
Casal d’Avis, Juan Antonio Tizón, s’estrenava com a responsable de l’entitat en un dinar d’aniversari. En el seu parlament,
Tizón va demanar als socis més participació i assistència en
les activitats del Casal.

Detallada visita guiada al Pla dels Albats
Una trentena de persones, la majoria veïns del municipi, van seguir el passat 12 de novembre la visita guiada gratuïta que convocava
l’Ajuntament d’Olèrdola per a donar a conèixer els resultats de les darreres excavacions arqueològiques al Pla dels Albats. La visita la conduïa
Xavi Esteve, codirector de les excavacions, i va permetre fonamentar la
importància que tenia la ciutat medieval d’Olèrdola i la seva extensió, fora
muralles.
El mateix Xavi Esteve posa l’accent en què amb activitats com la visita
“es torna al poble el resultat de la recerca” i es treballa perquè la gent del
municipi conegui el patrimoni i es converteixin en agents actius de la seva
difusió.
El tram inicial de la visita se centrava en les restes de la zona de celler
medieval que hi ha fora muralles, excavada aquest estiu pels joves de
l’Arqueocasal. Al Pla dels Albats, els visitants es van interessar per les
tombes antropomorfes però sobretot es van sorprendre per l’estructura
ben visible de l’església
de Santa Maria “un monument que hi era, però
que estava amagat sota la
runa”.
El campanar integrat
dins de l’església o la reutilització d’un mil·liari romà
de pedra que tenia la funció original de senyalització a la via Augusta, van
ser dos dels aspectes que
més interès van despertar
entre els assistents.
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El 3r Mercat Solidari de
Moja recapta 300 euros
La persistent pluja va condicionar que la tercera edició del Mercat Solidari de Moja registrés
diumenge 27 de novembre una afluència de públic inferior a la que s’esperava. Malgrat el mal
temps, la xifra de recaptació va ser apreciable i
s’han obtingut 300 euros, un registre superior
als 283 euros recaptats en l’edició de l’any passat. Tal i com ja es va fer l’any passat, els diners
recaptats seran donats a Creu Roja.
La novetat més destacada del Mercat Solidari va ser la presència del músic David Jiménez,
veí de Moja i professor de piano i de llenguatge
musical a Tarragona. A canvi del donatiu d’un
euro, es podia demanar a la carta una cançó que
Jiménez interpretava al teclat.
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Gairebé 450 particpants en la Vallmoranta
Francesc Ferrer, de l’equip Fuby, ha guanyat la 6ª edició de
la cursa d’orientació solidària “Vallmoranta” que se celebrava el 19 de novembre enmig d’una gran participació. Prop de
450 inscrits feien que la prova es mantingui com un referent
al país dins d’aquesta modalitat de curses. La segona posició
de la cursa llarga va ser per a l’equip Priorat Montsant format
per Lluís Saladié i Roger Moras, mentre que Roger Solé i Pol
Ràfols, de l’escola esportiva CERRR-COC, assolien la tercera
posició. En la categoría femenina, les guanyadores van ser
Laia i Neus Gil, del Gil Clap, mentre que en la categoria mixta
es va fer amb el primer lloc l’equip format per Laura Serra i
Pau Ventura. Els primers classificats en la categoria local van
ser Kenneth Colell i Maritxell Martell.
En la cursa curta, les tres posicions capdavanteres van ser
per a Xavier Sánchez i Foix Sánchez; Xavier Freixenet i Tània
Ruiz; i Manuel Torres. El primer equip local va ser el format per
Joan Carles Sánchez i Adrià Sánchez Miquel.
El nou èxit de participació fa que es puguin destinar a La
Marató aquest 2016 una quantitat propera als 4.500 euros.

Gerard Gil i Ester Moya
guanyen la 17a cursa de muntanya
Castelld’Olèrdola

Cros del Penedès a la Muntanyeta

Diumenge 23 d’octubre tenia lloc la 17a cursa de muntanya
Castell d’Olèrdola. La d’aquest any ha estat una prova que ha
evidenciat de nou la qualitat organitzativa de l’esdeveniment
esportiu pels serveis que s’ofereixen als atletes, però també
s’ha posat de manifest un descens de participació que es va
mantenint com a tendència en els darrers anys. El propòsit
més optimista era el d’aproximar-se als 200 inscrits, però la
xifra final va restar força lluny. Van acabar sent 78 les persones
inscrites, convertint-se en el registre més baix de participació
des de que el club BTT “El bressol” va assumir l’organització
de la pujada al castell, l’any 2010.
La cursa suavitzava el seu recorregut i passava a tenir 12
quilòmetres, evitant la dura pujada per la font de l’Ametlló. La
prova la va guanyar Gerard Gil, de l’Anoia, amb un temps de 51
minuts i 55 segons. L’olerdolenc Jordi Gómez, de l’Atletisme
Vilafranca, va ser segon, amb un temps de 53 minuts i 21
segons; mentre que completava el podi Andrés Barbreo, del
Can Mercader, amb un temps de 54 minuts i 46 segons. En
l’apartat femení el triomf se’l va emportar Ester Moya, amb un
temps d’una hora i 12 minuts. Raquel Merchan va ser segona
amb una hora i 17 minuts i tercera es classificava Blanca Tejedor, amb una hora i 21 minuts.
Més de 600 corredors, vinguts d’arreu, es van donar cita al
circuit de la Muntanyeta, diumenge 4 de desembre, per participar en la 23ª edició del Cros del Penedès. La sensació generalitzada és que el cros va ser “perfectament organitzat” i va
rebre un considerable impuls aquest any. Commemorant el
40è aniversari del club Esportiu Penedès, entitat organitzadora, la prova entrava dins del calendari català de la Federació
Catalana d’Atletisme, alhora que pertanyia al calendari escolar
del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
L’Ajuntament d’Olèrdola, així com l’AMPA i l’escola Circell,
van oferir un actiu suport i col.laboració. Per incentivar la participació local, els primers alumnes de l’escola que arribaven
a meta en cada categoria rebien un premi.
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Patge reial
a Can Trabal
i cavalcada
a Moja
Els infants de
Can Trabal poden
lliurar les cartes
amb les seves peticions als Reis
Mags el proper divendres 30 de desembre, a les 7 de
la tarda. Un emisari dels màgics
personatges
estarà al local social
de la urbanització,
gràcies a la col.laboració de l’Àrea
de Cultura de Can
Trabal.
El mateix dia 5 de gener, en horari de 12 a 13:30, el local
social restarà obert per la recollida de les “alegries” dels infants, dues per nen o nena.
D’altra banda, gràcies al renovat Grup de Joves de Moja, el
proper 5 de gener els reis mags no faltaran a la seva cita amb
el poble. El recorregut i els horaris de la cavalcada seran els de
cada any. Arribaran a la plaça de l’Església, a les 7 de la tarda,
per després dirigir-se al Local Nou, on hi haurà una festa de
benvinguda als Reis Mags.

Festa Major de Sant Macari 2017
DIVENDRES 13 GENER
· A les 21h, al Local Nou, MARIDATGE, a càrrec de Queviures Mitjans i Cal
Feru.
DISSABTE 14 GENER
· A les 9h, al Celler Cooperatiu, GRAN
CALÇOTADA POPULAR.
De les 10h fins 10:45h, al mateix Celler
Cooperatiu, INSCRIPCIONS I DORSAL
per la PEDALADA SOLIDÀRIA.
· A les 11h, INICI PEDALADA SOLIDÀRIA. Al finalitzar, al Local Nou, hi
haurà PICA-PICA pels assistents.
· A les 17h, TALLER SOLIDARI DE RISOTERÀPIA (instants de mil riures),
amb la col·laboració de Jessica Gras.
· A les 18:30h, a la Plaça de l’Esglèsia,
INICI DEL CORREFOC, amb els diables
petits, diables grans i el drac.
· A les 23h, al Local Nou, CONCERT
DE FESTA MAJOR, amb Cafè Trio. Tot
seguit, BALL DE NIT, amb Cafè Trio.
DIUMENGE 15 DE GENER
· A les 11h, a la Plaça de l’Esglèsia,
CERCAVILA

· A les 12h, REPIC DE CAMPANES.
· A les 13h, MISSA SOLEMNE, OFRENA DE LA COCA BENEÏDA I CANT
DELS GOIGS de Sant Macari. En acabar, a la Plaça de l’Esglèsia, VERMUT
POPULAR, amb acompanyament musical.
· A les 18:30h, al Local Nou, REPRESENTACIÓ TEATRAL “Quan és ell… i
ella”, a càrrec del Grup Pa amb xocolata. Preu: 5 euros.
Al finalitzar, COCA I CAVA pels assistents.
DIUMENGE 22 GENER
· A les 18h, al Local Nou, CONCERT
SOLIDARI DE SANT MACARI, a càrrec
de l’Escola Municipal de música de Vilafranca. Donatiu: 5 euros.
Simultàniament, hi trobareu una PARADETA on podreu comprar Pulseres
Candela.
Els diners recaptats en els actes solidaris aniran destinats a la FUNDACIÓ
SANT JOAN DE DÉU per a la investigació del càncer infantil.

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:
www.olerdola.cat

Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola
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twitter.com@AjOlerdola

