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Predisposició per
rebaixar l’IBI a famílies 
necessitades

Reobre l’aula de nadons 
de l’escola bressol
Gotims

Ampli seguiment
de l’activitat
de Nadal i Reis

Més transparència i suport
a les entitats amb el nou sistema 

de subvencions
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El ple de l’Ajuntament ha aprovat de manera definitiva
les ordenances fiscals

En sessió extraordinària de ple 
celebrada  dijous 22 de desembre 
al vespre, l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava de manera definitiva les 
ordenances fiscals per al 2017. 
Amb els vots a favor d’APO i 
els vots en contra de CiU i ERC, 
s’acordava aquesta aprovació un 
cop desestimada una al·legació 
presentada per ERC que propo-

fet comissions informatives però després el govern optava per 
aprovar-ho al marge del ple.

Des de CiU també es valorava que no s’han resolt els pro-
blemes que plantejaven les entitats, mentre que la regidora de 
cultura, Arantxa Torres, subratllava que s’havien atès les in-
quietuds i dubtes que havien plantejat les entitats que s’havien 
adreçat  a l’Ajuntament.

Lucas Ramírez destacava que les bases reguladores de les 
subvencions s’havien treballat amb els grups municipals i par-
tien del Pla Estratègic.

El ple també va comportar resoldre errors materials inclosos 
en la Relació de Llocs de Treball i desestimar l’al·legació  d’un 
treballador, coordinador dels agents municipals, que reclamava 
augmentar la seva categoria professional d’acord amb la llei de 
policies. 

El govern va indicar que a aquest treballador no se li pot 
aplicar aquesta llei, perquè  és vigilant i no policia. També 
s’indicava que no té motiu l’al·legació perquè aquest lloc no 
s’havia modificat.

 Des d’ERC es  criticava el raonament de no poder al·legar 
perquè el punt concret de l’al·legació no s’havia modificat. 
Xavier Serramià va indicar que tenia tot el dret de presentar 
l’al·legació, “una altra cosa és que aquesta al·legació s’avingui 
a dret”.

CiU valorava que no s’havia acreditat que les al·legacions 
no tinguessin cap justificació i es va assenyalar que en alguns 
àmbits, com el règim de sancions que poden rebre els agents 
municipals, sí que se’ls hi aplicaria allò que diu la llei de policies.

El ple, el darrer del 2016, va finalitzar amb la intervenció de 
l’alcalde desitjant a tots els veïns i veïnes unes molt bones fes-
tes i un feliç 2017.

sava  rebaixar l’IBI. ERC demanava que el gravamen de l’IBI a 
Olèrdola passés a ser del 0.71 enlloc del 0.75, situant-se en la 
mitjana dels municipis de la comarca.

El regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, exposava que una me-
sura “d’aquesta magnitud” no es podia prendre en quinze dies 
i assenyalava que l’augment de l’IBI era fruit de l’actualització 
d’uns valors cadastrals que no s’havien revisat des de l’any 88. 
Serramià també assenyalava que l’Ajuntament d’Olèrdola volia 
recuperar els serveis “que en època de crisis s’han hagut de 
rebaixar”. Amb tot, el regidor d’hisenda va obrir la porta a que 
“més endavant es pugui rebaixar l’IBI” i per això va convidar a 
l’oposició a participar en una comissió d’estudi per a valorar 
fórmules per a poder-ho aplicar. Els dos grups de l’oposició van 
acceptar l’oferiment.

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, assenyalava que 
l’increment s’explica per l’actualització del cadastre i que 
l’augment de recaptació permet dedicar més recursos a serveis 
pels veïns.

La regidora portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, va va-
lorar que existia marge per a la reducció del gravamen, tenint en 
compte que hi ha partides que no s’apliquen i que hi ha 500.000 
euros a termini fix.  Des del govern es va voler recordar que el 
romanent no es pot fer servir per a despeses corrents.

El portaveu del grup de CiU, Josep Sánchez,  es mostrava 
d’acord amb els raonaments d’ERC i valorava que estàvem da-
vant d’una pujada encoberta d’impostos encara que el grava-
men no s’hagi modificat.

El ple també va aprovar, amb els vots en contra de CiU i 
d’ERC i els vots a favor d’APO, la modificació del pla estratègic 
de subvencions 2016-2018. El canvi comporta que l’àmbit de 
joventut s’incorpora a cultura i que les subvencions per aten-

ció a infància varien d’eix i pas-
sen a estar ubicades dins serveis 
socials. L’oposició va coincidir 
en lamentar que les noves ba-
ses que regulen el procediment 
d’atorgament de subvencions 
s’haguessin aprovat en Junta de 
Govern i no s’haguessin tractat 
en ple. Fina Mascaró, portaveu 
d’ERC, precisava que s’havien 

Es desestima rebaixar ara l’IBI però una comissió amb els tres grups ho estudiarà

Continua la campanya “Olèrdola recicla!”
Després de les xerrades fetes a Moja, Sant Miquel i Sant 

Pere Molanta, encara resten dues reunions públiques més al 
municipi dins de la campanya de foment del reciclatge “Olèr-
dola recicla!”:

Dissabte 4 de febrer, a les 12:00 h, al Buda bar de la 
Urbanització Daltmar. 

Dissabte 18 de febrer a les 12:00 h al Local Social de la 
Urbanització Can Trabal. 

Als assistents se’ls lliurarà un recurs informatiu i l’obsequi 
d’una bossa reutilitzable plegable que facilitarà a tothom po-
der 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 re-

alitzaran visites als establiments 
comercials i a les llars. 

També es preveuen realitzar 
dos tallers:

• Divendres 3 de febrer de 
2017 a les 17:30 hores: “FEM 
SABÓ! TALLER DE RECICLATGE 
DE L’OLI DE CUINA USAT”.

• Divendres 17 de febrer de 2017 a les 17:30 hores: “LES 
DEIXALLES, UN TRESOR AMAGAT. TALLER DE BIJUTERIA 
CREATIVA AMB MATERIALS RECICLABLES”. 

Els tallers es faran al Centre Cívic La Xarxa de Moja i estan 
oberts a tota la població. Serà necessària la inscripció prèvia 
a través del número de telèfon 938903502 de l’Ajuntament.
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El nou sistema de subvencions reforça la transparència  i el suport a les entitats

Garantir l’equitat en l’accés a recursos 
públics entre les entitats del municipi i ajudar 
a establir un calendari anual d’activitats, són 
dos dels propòsits que persegueixen les Ba-
ses Reguladors per a la concessió de subven-
cions a entitats d’Olèrdola per aquest 2017. 
Aquest nou sistema d’atorgament de subven-
cions va ser acordat per la Junta de Govern 
Local el 19 de desembre  i suposa concre-
tar el Pla Estratègic de subvencions 2016-18 
aprovat pel ple de l’Ajuntament. La regidora 
de cultura, Arantxa Torres, recordava que el 
canvi respon a l’obligació de complir amb 
la nova llei de subvencions i subratllava que 
aquest nou sistema “permet una major trans-
parència i prioritzar el recolzament a projectes 
que siguin profitosos pel municipi”. 

El procediment que entra en vigor aquest 
2017 per a la concessió dels ajuts es basa en l’anomenat sis-
tema de “concurrència competitiva”. Es tracta de comparar 
projectes presentats per entitats segons les bases regulado-
res establertes. Els projectes rebran una puntuació que defi-
nirà la quantitat de la subvenció que s’obté. 

Els propòsits genèrics que persegueix la convocatòria de 
subvencions són els de fomentar el suport a les associacions 
i altres entitats sense finalitat de lucre, que promoguin projec-
tes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi 
d’Olèrdola, reforçant el lligam de pertinença al territori. També 
es persegueix promocionar la feina de les associacions i enti-
tats, fomentant la responsabilitat en allò públic i la correspon-
sabilitat, així com l’organització d’accions i projectes conjunts 
amb l’administració. Entre els objectius generals també s’hi 
troba la voluntat de promocionar valors cívics, la convivència 
ciutadana, la cohesió social i la dinamització del teixit associa-
tiu. De manera específica també es busca que la convocatòria 
incentivi projectes i activitats innovadors, amb valor afegit a la 
comunitat i que atorguin valor al patrimoni local.

S’han definit 3 àrees de subvenció. Aquests tres eixos que 
agrupen les activitats de les entitats són: cultura i tradició; es-
ports; i matèria social.

En l’àmbit de cultura i tradició hi hauran de concórrer les 
entitats de cultura popular i tradicional, les dedicades a la con-
servació, difusió i estudi del patrimoni, així com els projectes 
de dinamització cultural , de dinamització veïnal i de dinamit-
zació cultural juvenil. En aquesta àrea, la de major volum, la 
quantitat que es preveu distribuir és de 99.836 euros.

S’han definit 3 àrees de subvenció: cultura i tradició; esports; i matèria social

En l’àrea d’esports es diferencia entre  activitats esportives 
de caire puntual i  de competició, amb la promoció de les ac-
tivitats esportives. En aquest àmbit s’hi destina una quantitat 
de 32.795 euros. 

En l’eix de matèria social s’inclou gent gran, projectes 
d’atenció a persones amb discapacitat i/o dependència, pro-
jectes d’ajut social i el suport a associacions de promoció de 
la infància. Aquesta àrea té consignada per distribuir una pre-
visió de 21.135 euros.

Les entitats que desitgin rebre subvenció hauran de pre-
sentar un projecte exposant les seves activitats anuals, acom-
panyat d’un pressupost. Per a poder resoldre qualsevol dubte, 
l’Ajuntament preveu convocar  una sessió informativa adreça-
da a les entitats.

Des de l’Ajuntament  s’ha reiterat el compromís 
d’acompanyar a les entitats en tot el procés d’adaptació a 
aquest nou sistema. La nova regulació també facilita opor-
tunitats a les entitats per a aspirar a més recursos. I és que, 
en conèixer els barems amb anticipació, les entitats tenen la 
possibilitat d’ adaptar les seves propostes als criteris que més 
puntuació obtindran en la valoració.

Arantxa Torres també  ha assenyalat que aquest nou sis-
tema és una forma de mantenir i renovar el decidit suport que 
presta l’Ajuntament d’Olèrdola “a la important tasca que des-
envolupa el ric teixit associatiu del municipi”.  Així, es conside-
ra que la qualitat de vida d’un municipi també es mesura per la 
intensitat i diversitat de l’activitat ciutadana que acull. 
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Benvolguts Olerdolenques i olerdolencs, 
“Olèrdola recicla”. Aquest és el nom de la campa-
nya que l’Ajuntament d’Olèrdola,  amb el suport de 
la Mancomunitat Penedès Garraf, està duent a terme 
aquestes setmanes a tots els nuclis urbans i urba-
nitzacions del municipi per fomentar el reciclatge de 
residus de forma selectiva: envasos lleugers, paper i 
cartró, vidre, orgànica, oli vegetal i roba.
Voldríem posar en valor el fet que reciclar és una acte 
que beneficia al conjunt dels ciutadans i sobretot a les 
futures generacions, ja que són les que es trobaran to-
tes les deixalles no reciclades que generem avui. Pot 
semblar un tòpic, però no deixa de ser cert que en una 
societat com la nostra on la generació de residus no 
degradables va en augment i la contaminació ambien-
tal que ocasionen també, és un dels grans problemes 
a solucionar.
Olèrdola és pionera en el reciclatge dels residus orgà-
nics porta a porta. Aquest és gairebé l’únic sistema de 
recollida d’aquestes tipus de deixalles que ha demos-
trat ser eficient. També som conscients que de mo-
ment aquest sistema no pot arribar a tot el municipi, 
per això, des de ja fa quatre anys, l’Ajuntament d’Olèr-
dola ha impulsat l’ús de compostadores domèstiques 
a particulars, que es cedeixen a un preu simbòlic als 
veïns d’urbanitzacions i masies que voluntàriament 
s’hi volen acollir, a més, es fa un acompanyament in 
situ durant els primers mesos i tallers de formació. Cal 
dir, que a cada campanya de cessió de compostado-
res l’interès dels veïns ha anat en augment, fet que 
celebrem per la sensibilitat ambiental que se’n deriva. 
Per poder augmentar el nivell de reciclatge i facilitar la 
recollida de la poda als olerdolencs i olerdolenques, 
des de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha posat en funci-
onament un nou servei de recollida de poda porta 
a porta. 
Fins ara aquest tipus de residu calia portar-lo a una de 
les tres deixalleries d’Olèrdola, però des del mes de 
desembre només cal trucar al telèfon 938903502 per 
sol·licitar la recollida gratuïta. Aquesta recollida es fa 
amb bosses de la brossa domèstiques o industrials i 
en cas de tenir-ne una gran quantitat, des de l’Ajunta-
ment es facilitarà un sac de gran capacitat.
Altres residus que també podem reciclar a les àrees 
d’emergència del municipi i que potser no son tan 
coneguts són els olis vegetals i roba usada.
També volem recordar que per la utilització de les dei-
xalleries els veïns d’Olèrdola poden gaudir d’un 25% 
de bonificació en el rebut de la brossa i d’un 15% per 
la utilització de compostadores.
Podreu trobar més informació sobre medi natural al 
web de l’Ajuntament: http://www.olerdola.cat/viu-
re-a-olerdola/serveis/copy_of_medi-natural
Un altre canvi important d’enguany serà el nou sis-
tema de subvencions a les entitats dels municipi. 
Aquest canvi ve donat per la llei de subvencions i des 
de l’equip de govern estem treballant perquè aquest 
canvi sigui el més fàcil i senzill per les entitats, acom-
panyant-les i recolzant-les en tot moment. 
Entre els diferents canvis que comportarà aquest nou 
sistema d’atorgament de les subvencions, el més no-
table serà que les entitats hauran de presentar un pro-
jecte amb les activitats que realitzaran al llarg de l’any.
Aquest nou sistema donarà més transparència al 
procés de concessió subvencions i permetrà donar 
suport aquelles activitats més profitoses per Olèrdola.
“La Carretera del Vi” és un projecte enoturístic al que 
l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha adherit per potenciar el 
patrimoni històric i cultural i fomentar la promoció eco-
nòmica d’Olèrdola.
Aquest projecte que uneix dotze cellers, dos del mu-
nicipi d’Olèrdola i set municipis, segueix l’antic tra-
çat que unia les vinyes del Penedès amb les platges 
del Garraf. Cal remarcar que el Conjunt Monumental 
d’Olèrdola serà un dels gran atractius d’aquesta ruta, 
que és la primera Wine Road de l’estat i que farà les 
delícies dels amants del vi amb inquietuds per conèi-
xer la seva història, la producció i elaboració.
Des de la Diputació de Barcelona s’ha concedit una 
subvenció de 6.000 euros als ajuntaments d’Olèrdola, 
Pacs i St. Martí per l’edició de publicitat de la ruta.
Aquest mes de gener s’han començat a instal·lar 14 
cartelleres informatives a tot el municipi. Aquest és 
un servei que actualment era pràcticament inexistent 
i servirà per facilitar la publicitat dels actes de les di-
ferents entitats d’Olèrdola, així comunicacions oficials 
de l’Ajuntament.
Per acabar volem felicitar a la Societat Recreativa 
La Unió pel seu centenari, encoratjant-los a continu-
ar treballant per la cultura a St. Pere Molanta i Olèrdo-
la. També volem donar la benvinguda al nou Ateneu 
Mogenc “Fem Poble” que va fer la seva presentació 
el passat mes de novembre, els desitgem molta sort.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

El procés de gestió de les urbanitzacions no és un 
tema fàcil, és un tema que cal tractar amb molta 
precaució, i seguint tots els passos que marca la 
legislació vigent.

També és cert que aquestes precaucions i passos 
que cal seguir necessàriament, poden suposar en-
trebancs o aturades, això sols depèn  de la voluntat 
política. 

En aquests últims temps els veïns de la urbanització 
de Can Trabal, han sentit una i una altra vegada que 
no es pot avançar, perquè no es pot establir contac-
te amb la junta gestora i especialment amb el seu 
president. Aquesta impossibilitat fa que l’estat de la 
urbanització es deteriori al pas del temps i que tota 
la responsabilitat recaigui sobre la junta de compen-
sació i per conseqüència amb els propietaris i veïns. 
Això no facilita un clima d’enteniment entre els pro-
pis veïns, ni facilita l’aparició de voluntaris que sí 
que hi ha, per avançar en el seu objectiu.

D’aquesta forma els responsables municipals que-
den lliures de tota responsabilitat. 

Però si ara ho comparem amb el que passa a la ur-
banització de Daltmar, la situació de la urbanització 
en temes urbanístics i socials és comparable amb 
Can Trabal, però en Daltmar sí coneixem a la junta 
gestora, sí sabem on viu, sí que s’han fet reunions 
entre ajuntament i junta, sí que es fan assemblees 
de propietaris o de la junta de compensació. 

Llavors per què la situació és similar en les dues 
urbanitzacions, si la causa que la justifica a Can Tra-
bal, no existeix a Daltmar?.

La resposta és, que no hi ha voluntat de resoldre els 
entrebancs, de seguir els passos que necessària-
ment s’han de seguir, de seure a la taula i treballar 
plegats per aconseguir avançar en l’objectiu comú.
Segons els responsables municipals , no cal fer-lo, 
no cal moure el que no té solució, la responsabilitat 
no és nostra, ells ja saben el que han de fer, i a més 
diuen : “ i ho fem bé per què ens tornen a votar”.  

Els actuals responsables municipals no tenen mai 
responsabilitat de res, ni saben res, ni comuniquen 
res, com el tema de les urbanitzacions, o la pujada 
dels IBIs, o el canvi de gestió dels cementiris parro-
quials de Sant Pere Molanta i Sant Miquel d’Olèrdo-
la, o de que es talli l’aigua potable, etc....

Veïns i veïnes, res no canvia si tornes a fer el mateix 
una i altra vegada. 

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

ApO es nega a baixar l’IBI
Com era de preveure,  ja que l’equip de govern 
d’ApO no accepta mai cap proposta de l’oposició, 
la nostra al·legació a les ordenances municipals de-
manant que el tipus impositiu de l’IBI es redueixi del 
0,75% al 0,71% per tal d’igualar-lo a la mitjana dels 
municipis de l’Alt Penedès va ser rebutjada al Ple 
Extraordinari del 22 de desembre amb els vots de la 
majoria absoluta d’ApO.  

Les excuses les de sempre:                                                                                     
. Que s’ha de parlar abans. D’acord, però aleshores 
que ens presentin la seva proposta de pressupostos 
amb antelació tal i com es fa a altres municipis i no 
deu dies abans del Ple.    
. Que no es poden baixar impostos ja que volen 
recuperar els serveis perduts durant la crisi, quan 
portem uns quants anys amb superàvits pressupos-
taris. Si sobraven els diners, tenim 500.000 euros 
en imposicions a termini i un deute irrisori, per què 
s’han retallat serveis?      
. Que els veïns han de pagar el que toca. No s’ha de 
confondre el tipus de gravamen que paguem tots, 
amb les construccions no declarades que han aflo-
rat aquest any.    
. Que es pot mirar més endavant i que crearan una 
comissió per estudiar el tema de  l’IBI. Ens con-
gratulem  que es creï aquesta comissió ja que és 
conseqüència de les iniciatives d’ERC, però el que 
sospitem és que és una manera de tirar pilotes en-
davant per baixar l’IBI i/o aprovar ajuts de cara a les 
properes eleccions municipals. No seria la primera 
vegada que es fa quelcom semblant. Just abans de 
les últimes municipals van abaixar les taxes de l’es-
cola bressol a les rendes més baixes per a tornar-les 
a pujar  l’any següent.                                         

En una entrevista a la radio Xavier Serramià diu que 
el gravamen “està dins la mitjana de la comarca” 
quan ells mateixos a la columna d’ApO de l’Olèrdo-
la Informació del mes de desembre deien  “ 0,75% 
que es mantindrà fins l’any 2017 (com a dada com-
parativa la mitjana a l’Alt Penedès és del 0,71%)”.  
Per a mentir s’ha de tenir memòria.                                                    

A la mateixa entrevista Serramià diu que l’increment 
dels valors cadastrals “ha vingut provocat per una 
mesura provinent de l’Estat”. Això és una veritat a 
mitges que és una altre manera de mentir. L’Estat 
donava la potestat de pujar els valors cadastrals 
però sempre a petició dels ajuntaments. Olèrdola 
ho va demanar tres anys seguits.

Butlletí Olèrdola Informació
Se’ns ha comunicat per part de l’equip de govern 
que a partir d’aquest any el butlletí que esteu llegint 
tindrà periodicitat mensual, però els espais reser-
vats a l’oposició seran bimensuals. El que podia 
ser una bona iniciativa ja que valorem positivament 
que s’incrementi la comunicació  als veïns, l’equip 
d’ApO el converteix en una nova cacicada al res-
tringir l’accés a l’oposició. Hem de recordar que el 
butlletí el paguem entre tots.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Abans de fina-
litzar aquest mes 
de gener, es pre-
veu que la brigada 
de l’Ajuntament 
d’Olèrdola comple-
ti la instal·lació en 
diferents nuclis del 
municipi de fins a 
14 cartelleres in-
formatives. A Moja 
les cartelleres es si-
tuen al Centre Cívic 
La Xarxa, al Local 
Nou, a l’escola Cir-
cell i a la plaça de 
l’Església. A Sant 
Pere Molanta, les 

Reobertura de l’aula de nadons a l’escola bressol Gotims de Moja

L’Ajuntament d’Olèrdola instal·la
14 cartelleres informatives

El servei es recupera després d’un curs i un trimestre inactiu

Des de dilluns 9 de gener ha entrat  de nou en funcio-
nament l’aula de nadons a l’escola bressol Gotims de Moja. 
L’aula de nadons acull a infants a partir de les 16 setmanes i 
es reobre a Olèrdola després d’estar tancada tot el curs pas-
sat i el primer trimestre d’aquest per falta de demanda. Ate-
nent una petició de diferents famílies del municipi, el mes de 
novembre es va fer una preinscripció extraordinària després 
de comprovar que alguns infants que haguessin estat inscrits 
havien acabat de néixer el setembre i llavors no reunien  el 
requisit d’edat per estar a l’escola bressol.

L’empresa que gestiona el servei rebia les 5 sol·licituds de 
matrícula per l’aula de nadons, xifra mínima establerta per a 
obrir de nou el servei. La regidora d’escoles bressol d’Olèrdola, 
Eva Ruiz, ha posat l’accent en què reobrir l’aula de nadons és 
un fet important pel municipi perquè contribueix a fidelitzar 
l’escolarització dels infants a Olèrdola. Des de l’Ajuntament 
també s’assenyala que , un cop oberta, l’aula pot anar incor-
porant durant el curs noves matriculacions d’infants que tin-
guin més de 16 setmanes.

Subvencions a la taxa
d’escobraries 

Fins el 31 de gener es poden presentar a l’Ajuntament 
les instàncies específiques per a obtenir una bonificació 
del 15% de la taxa d’escombraries en cas de fer auto-
compostatge casolà i del 25% per haver fet un ús conti-
nuat de les deixalleries durant el 2016.

Aquestes instàncies les podran trobar al web munici-
pal, a l’apartat de “Seu electrònica”. En els dos casos, la 
instància haurà d’anar acompanyada per la fotocòpia del 
DNI del titular del rebut d’escombraries i per l’autorització 
d’aquest únicament en el cas que la persona que presenta 
la instància no sigui el titular del rebut.

En el cas de la bonificació per l’ús de les deixalleries 
s’haurà de presentar també la cartolina acreditativa de 
l’ús regular i continuat de la deixalleria amb el mínim de 
24 vegades en l’any 2016.En el cas de la bonificació per 
autocompostatge caldrà una còpia del rebut de la taxa 
d’escombraries del 2016.

Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament vol incen-
tivar tant l’ ús regular de les deixalleries com  fomentar 
l’autocompostatge casolà, contribuint així a cuidar el 
medi ambient i a incrementar les xifres de recollida selec-
tiva a Olèrdola.

dues ubicacions triades són al Centre Cívic Gatzara i a l’escola 
Rossend Montané. A Sant Miquel d’Olèrdola s’instal·len dues 
cartelleres: una a l’ajuntament i l’altra al local social. Al barri 
de Rectoria també s’ubica una cartellera, mentre que tam-
bé s’ha planificat una altra a la plaça de Viladellops. A les 
dues urbanitzacions també hi haurà cartelleres facilitades per 
l’Ajuntament d’Olèrdola. En el cas de Can Trabal, a l’entrada 
i a la zona d’equipaments; mentre que a Daltmar seran al bar 
social i també a l’entrada de la urbanització.

Xavier Serramià, portaveu del govern municipal, recordava 
que les cartelleres estan a la disposició de les entitats del mu-
nicipi per a que pugin anunciar les seves activitats i penjar-hi 
els cartells que editen. L’actual moment de creixent influència 
de les noves tecnologies conviu amb la presència encara des-
tacada dels mitjans de difusió tradicionals. Per això des de 
l’Ajuntament s’ha volgut cobrir aquest buit existent d’espais  
al carrer i instal·lar les cartelleres als diferents nuclis del mu-
nicipi.
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amb La Carretera del Vi
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La Junta de 
Govern Local 
de l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha apro-
vat la signatura 
d’un conveni de 
col·laboració amb 
l’Associació “La 
Carretera del Vi”. 
L’acord s’inscriu 
dins la voluntat 

municipal de “fomentar el patrimoni local d’Olèrdola, amb ini-
ciatives promogudes per sectors locals i comarcals” que per-
metin destacar l’interès turístic del municipi i contribueixin a la 
promoció econòmica d’Olèrdola.

La Carretera del Vi és una proposta enoturística amb un alt 
valor històric i cultural, que permet als amants del vi descobrir 
l’antic traçat que unia les vinyes del Penedès amb les platges 
del Garraf. Es tracta de la primera “Wine Road” de tot l’estat i 
uneix 12 cellers de 7 municipis. En el cas d’Olèrdola, les bode-
gues implicades són Finca Viladellops i Torreblanca.

Augmenta la xifra d’aliments recollits per
la Fira Solidària de l’escola Rossend Montané

Per a fer activitats de Nadal no ca-
lia sortir d’Olèrdola. Per cinquè any 
consecutiu, la regidoria de cultura de 
l’Ajuntament d’Olèrdola així ho contri-
buia a facilitar gràcies a l’organització 
de tallers gratuïts de manualitats 
adreçats als infants. Com ha estat nor-
ma de les anteriors edicions, els tallers 
s’han fet en horari matinal i en tres dies 
diferents, un en cadascun dels tres 
pobles històrics del municipi. El 27 de 
desembre al Centre Cívic La Xarxa de 
Moja; el 28 de desembre al local Ros-
send Montané de Sant Miquel i el 29 de 
desembre al Centre Cívic Gatzara de 
Sant Pere Molanta.En tots tres la res-
posta ha estat l’esperada i s’ha comp-
tat amb un ampli seguiment

El conveni té una durada d’un any i estableix que 
l’ajuntament col·laborarà amb l’Associació de La Carretera 
del Vi en la promoció de les accions realitzades per part de 
l’entitat que tinguin per objectiu la captació de visitants al te-
rritori, mitjançant una aportació de 1.250 euros. L’Associació 
facilitarà a través de la seva plataforma de comunicació infor-
mació referent a oferta d’allotjaments, restauració, turisme i 
cultura disponible al municipi.

Conjuntament amb els municipis de Pacs i de Sant Mar-
tí Sarroca, l’Ajuntament d’Olèrdola ha promogut l’obtenció 
d’una subvenció de 6.000 euros de la Diputació de Barcelona 
per a que La Carretera del Vi elabori fulletons i expositors pu-
blicitaris.

El regidor de turisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere 
Sadurní, recordava que la visita al Conjunt Monumental 
d’Olèrdola és un dels grans atractius de la ruta, però no l’únic 
reclam d’interès que pot aportar el municipi. Per Sadurní, 
la firma del conveni “promociona el municipi i el potencia” 
convertint-se en “una oportunitat pels nostres restauradors, 
allotjaments i comerços” atès que es preveu “un progressiu 
augment de visitants”.

Ampli seguiment dels
tallers de Nadal 

Dimarts 20 de desembre es vivia l’acte simbòlic de lliurament a l’Ajuntament 
d’Olèrdola dels aliments recollits durant la 5a edició de la Fira Solidària de l’escola 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta. L’acte tenia lloc al vestíbul de l’escola i 
arrodonia una exitosa iniciativa que implica al conjunt de la comunitat educativa. Re-
cordem que durant uns dies, el 5 i 7 de desembre en el cas d’aquest 2016 , es podien 
adquirir a l’escola manualitats nadalenques fetes pels alumnes. Per poder-les obte-
nir, les famílies havien de donar aliments i així aconseguir els “molantes”, la moneda 
social de l’escola que permetia aquest intercanvi. Els aliments recollits es lliuraven a 
famílies necessitades del municipi.

En l’acte de lliurament l’alcalde, Lucas Ramírez, va voler agrair a l’escola la seva 
acció solidària i va subratllar que es tractava d’un acte que fa als alumnes “molt grans 
com a persones”. L’alcalde també va tenir paraules de reconeixement per la gran 
tasca feta per l’equip docent de l’escola.

La directora de l’escola Rossend Montané, Àngels Urgell, es mostrava molt satis-
feta pel funcionament de la fira i per la implicació que hi ha per a celebrar-la a l’escola. 
Els resultats d’aliments recollits han estat sensiblement superiors als obtinguts en 
altres anys. Algunes dades poden il·lustrar l’abast d’aquesta recollida: de pasta s’han 
recollit fins a 700 quilos; 140 litres d’oli i 500 litres de llet.
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Olèrdola aporta  8.900 euros a La Marató de TV3 sumant els actes públics 
convocats per entitats

Un any més, la Marató de TV3 ha 
evidenciat l’elevat compromís solida-
ri present a Olèrdola. Durant un mes i 
fins el  cap de setmana de celebració 
de La Marató, el 18 de desembre, s’han 
realitzat al municipi  propostes ben va-
riades en diferents nuclis  que combin-
aven aquesta finalitat solidària amb la 
programació d’activitats culturals i de 
lleure. Sumant totes les activitats públi-
ques convocades per entitats del mu-
nicipi, en aquesta edició de La Marató 
s’han recaptat 8.900 euros. 

Pel volum de diners recaptats, cal 
assenyalar que la cursa d’orientació 
solidària “Vallmoranta”, celebrada el 
passat 19 de novembre, ja va arribar 
a recaptar gairebé la meitat dels 8.900 
euros totals del municipi, amb 4.468 
euros assolits. Seguint la tendència 
dels darrers anys, la segona entitat del 
municipi que més diners aporta a la 
Marató és el Casal d’Avis de Moja. En-
guany, gràcies al dinar solidari del pas-
sat 13 de novembre i a les aportacions 
de socis, s’ha arribat a la xifra de 1.452 
euros donats. 

Dues activitats més  amb seu a 
Sant Pere Molanta superaven el miler 
d’euros destinats a La Marató. El grup 

Gatzara Country podia ingressar 1.057 
euros  fruit de la gran diversitat de pro-
postes que han impulsat aquest any. El 
grup de teatre El Folre, de la seva ban-
da, podia recaptar 1.017 euros després 
de  l’exitosa estrena a casa de l’obra 
“Entre dones”, el diumenge 18 de des-
embre.

El Casal d’Avis de Sant Pere Molan-
ta, durant el dinar del seu 11è aniver-
sari, va poder aportar a la Marató 500 
euros, mentre que la caminada i la de-
gustació d’esmorzars a Moja, organit-
zades per l’AMPA de l’escola Circell i el 
grup de Carnaval, van acabar reportant 
356 euros. 

A Sant Miquel, les activitats convo-
cades pel grup de carnaval “Tots per 
Un”, van tenir un seguiment discret i 
només es van poder assolir 50euros.

A aquest 8.900 euros recaptats en 
actes públics convocats per entitats 
del municipi, caldria afegir-hi també 
els 360 euros recollits dissabte 17 de 
desembre, a Sant Pere Molanta, du-
rant el Concert de Nadal de l’Alt Pe-
nedès  que oferia Essència de Gospel,  
sota l’organització del Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès i de l’Ajuntament 
d’Olèrdola.



12

 Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola twitter.com@AjOlerdolawww.olerdola.cat

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

La presentació del Base Olèrdola reunia a 600 persones

El Base Olèrdola va tornar a evidenciar la dimensió de la seva activitat durant la presentació oficial dels equips del club, feta 
el passat dissabte 17 de desembre a la Zona Esportiva Municipal Els Pins de Moja. Gairebé 600 persones es reunien en aquest 
esdeveniment, comptant jugadors, equips tècnics, familiars i acompanyants. Aquesta capacitat de convocatòria està a l’abast 
de molt pocs clubs esportius de la comarca.

Després de la botifarrada es va procedir a la presentació dels equips i a la fotografia conjunta. L’activitat va comptar amb 
la presència de Francesc Folguera, responsable del futbol base de la Federació Catalana de Futbol;  Manel Duran, vocal de la 
junta directica de la FCF i delegat federatiu de la FCF al Penedès/Garraf;  Lucas Ramírez,  alcalde d’Olèrdola;  i Pere Sadurní, 
regidor d’esports.

Els Reis Mags omplen de màgia i 
il·lusió Olèrdola

Ses majestats els 
Reis Mags d’Orient 
no van descuidar-se 
d’Olèrdola i el dijous 5 
de gener van arribar al 
municipi per a satisfer 
els desitjos dels infants. 
L’Associació Cavalcada 
de Reis d’Olèrdola va te-

Les festes de Sant Macari activen Moja 
malgrat el fred

Les festes de Sant Macari de Moja començaven diven-
dres 13 de gener amb una rodona proposta que combina 
la satisfacció dels sentits amb l’aprodundiment de coneixe-
ments sobre  productes de la terra. Es tractava del maridatge 
d’embotits i de patés artesans amb vins i caves, que va capti-
var als 45 participants que el van poder gaudir al Local Nou de 
Moja.L’activitat la promovien Cal Mitjans i l’establiment espe-
cialitzat Cal Feru i va ser conduit amb mestratge per Xavi Roig 
i Montse Mitjans.

El fred va condicionar algun dels actes que restaven 
però no impedia que Moja celebrés amb participació les se-
ves festes d’hivern. Des de la Comissió de Festes de Moja 
s’assenyalava que tot i el temps “la gent s’havia atrevit a sor-
tir”. Un exemple va ser el ball de nit de dissabte 14 amb Cafè 
Trio, que va costar que arrenqués però al final va tenir força 

concurrència.La calçotada va comptar amb una 
resposta discreta i de la pedalada solidària en 
prenien part una vintena d’inscrits, el dissabte al 
matí. El taller de risoteràpia, amb Jèssica Gras, 
va resultar ser una profitosa experiència per a la 
quinzena d’inscrits.

La cercavila diumenge al migdia, així com 
el posterior vermut i el teatre de la tarda, amb 
l’obra “Quan ell és ell ...i ella”de la companyia 
“Pa amb xocolata”, van ser moments assenya-
lats. El teatre va reunir a prop de 150 especta-
dors.

El darrer dels actes de la Festa Major de Sant 
Macari es viurà diumenge 29 de gener, a dos 
quarts de 7 de la tarda, amb el concert solidari 
que oferirà l’Escola Municipal de Música de Vi-
lafranca a benefici de la Fundació Sant Joan de 
Déu per a la investigació del càncer infantil.

nir cura de tots els detalls de l’arribada de Melcior, Gaspar 
i Baltasar a Can Trabal, Sant Miquel i Sant Pere Molanta. A 
Moja van tenir en el Grup de Joves a uns actius col·laboradors 
de la seva estada al poble.


