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Rues de carnaval a Olèrdola els dies
4 i 5 de març

Qualitat i eficiència en la brigada
municipal d’Olèrdola

Les entitats poden presentar
aquest mes de març els seus

projectes per sol·licitar subvencions

Les entitats poden presentar
aquest mes de març els seus

projectes per sol·licitar subvencions
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L’Ajuntament reforçarà els processos de participació ciutadana
aprofitant les noves tecnologies

En sessió celebrada dimarts 31 de gener 
al vespre, el ple de  l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava per unanimitat que la nova plaça 
de Sant Pere Molanta porti per nom “Palau 
Moranta”. Durant el debat es va posar de 
manifest el compromís del conjunt del con-
sistori per a seguir implementant processos 
de participació ciutadana aprofitant les no-
ves tecnologies, tal i com es va aplicar com 
a prova pilot en el procés convocat per a triar 

mesos”.
El ple va començar amb l’aprovació de les actes dels 4 darrers 

plens, amb els vots en contra de l’oposició. ERC va assenyalar que 
les actes en arxiu d’àudio dels plens no havien estat certificades pel 
secretari i CiU assegurava que faltaven la part d’acords de l’acta.

El ple també aprovava la xifra oficial del padró d’habitants 
d’Olèrdola, que estableix que en data d’1 de gener de 2016 al municipi 
estaven empadronades 3.529 persones.

Per unanimitat es va aprovar una modificació de la plantilla  i la 
conseqüent variació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament 
per a recollir que la jornada de l’enginyer tècnic passi del 80 al 100% 
de dedicació.

També per unanimitat es va aprovar interposar un recurs de reposi-
ció contra l’acord de la Mancomunitat que estableix el rebut domiciliat 
com a criteri únic de cobrament de les aportacions dels municipis. 

el nom de la plaça.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, explicava que l’Ajuntament 

havia posat els mitjans perquè tothom participés en la decisió de triar el 
nom de la plaça i explicava que el propòsit és el de “donar més força” 
a aquests processos de participació via telemàtica.

El regidor de TIC, Xavier Serramià, apuntava que en propers pro-
cessos participatius es tindrà en compte potenciar la possibilitat de 
participar presencialment. Des de CiU i ERC es coincidia en valorar 
que la participació hagués pogut ser superior si el tema a decidir fos 
més important. 

Des d’ERC s’anunciava que s’havia recollit la seva proposta de 
modificar el reglament de participació per a que es pogués votar a 
partir de 16 anys. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, assenyalava que 
la participació final del 6’5% dels veïns de Sant Pere per a decidir el 
nom de la plaça era” minsa” i entenia que hagués pogut ser major si 

s’hagués pogut decidir el destí d’una partida 
del pressupost municipal.

Vinculat a aquest debat, en el torn de 
precs i preguntes  es va donar a conèixer 
que el govern municipal estava treballant 
en el procediment per a convocar la partici-
pació ciutadana en l’audiència pública que 
oferirà l’alcalde davant els veïns, una me-
sura que recull  el reglament de participació 
de l’ajuntament i que es preveu fer “en 3 o 4 

Aprovada una moció de mesures contra la pobresa energètica
Totes les mocions presentades al ple del 31 de gener van ser 

aprovades. Per unanimitat, s’acordava el text que insta al Departa-
ment de Justícia a adscriure un fiscal als Jutjats de Vilafranca. Tam-
bé va ser unànime  l’acord d’aprovar una moció per a millorar les 
mesures urgents per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. La 
moció l’encapçalaven els tres grups, després de que fos proposada 
per CiU. En el text es demana que les empreses subministradores 
filtrin els llistats de persones amb impagaments que s’envien als ser-
veis socials bàsics i enviïn únicament aquells que corresponguin a 
famílies amb possible risc d’exclusió residencial. També es demana 
a la Generalitat que s’ampliïn els llocs de presentació de sol·licituds 
dels ajuts del Fons d’Atenció Solidària i es doni suport econòmic a 
les administracions locals per a crear oficines d’eficiència energètica. 

El ple també va aprovar una moció en suport al referèndum , 
al procés constituent i als ens locals i electes investigats per pro-
cessos relacionats amb la sobirania, proposada per CiU i ERC. Va 
ser aprovada amb els vots favorables de tots els regidors, llevat de 
l’abstenció de la regidora d’ApO Eva Ruiz . La mateixa regidora es 
va abstenir també en la moció, proposada per CiU i ERC per donar 
suport a tots els representants institucionals investigats i encausats 
“per defensar el procés democràtic de Catalunya”. La resta de regi-
dors va votar favorablement.

Una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional 
que permet el sacrifici dels toros, presentada per CiU, va ser votada 
a favor per tots els regidors llevat de l’alcalde, que es va abstenir. Per 
unanimitat es va aprovar la moció en suport a la pagesia, traslladada 
al ple per ERC. Fina Mascaró posava l’accent en què una de les 
reclamacions principals és que es paguin preus justos.

En l’apartat d’informacions de les diferents regidories, el regidor 
de TIC, Xavier Serramià, detallava que el nombre d’usuaris de la web 
municipal el 2016 havia pujat un 11%, arribant a ser prop de 38.000. 

Eva Ruiz, regidora de serveis socials, explicava que ja s’havien 

començat a fer 
accions contra el 
malbaratament 
alimentari enviant 
una carta als grans 
comerços del mu-
nicipi.

En el torn de 
precs i preguntes 
ERC va lamentar 
assabentar-se d’informacions de la gestió de l’Ajuntament a través 
dels mitjans de comunicació municipals i no pas per les comissions 
de treball  creades per a fer seguiment de diferents àmbits, com 
les llars d’infants o les urbanitzacions. També es va donar a conèi-
xer que la presidenta de la diputació, Mercè Conesa, i el diputat de 
cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé, havien visitat el castell 
d’Olèrdola sense haver estat convidats els regidors de l’oposició. 
En aquest apartat del ple es va poder conèixer que la Nit de l’Esport 
no és una iniciativa que hagin  agafat amb receptivitat bona part de 
les entitats esportives del municipi, amb la qual cosa es replantejarà 
la proposta. També es va poder confirmar que la Diputació havia 
comunicat que  l’import sobrant de la rotonda d’accés a Moja no es 
podrà destinar a cap altra inversió al municipi, com inicialment es va 
donar a entendre.

La gestió de les urbanitzacions va centrar bona part de les 
qüestions adreçades per CiU al govern. A preguntes de Sán-
chez, es va informar que la concessionària de la gestió de la zona 
d’equipaments de Daltmar havia renunciat i estava al corrent de les 
seves obligacions. CiU també es va oferir a col·laborar amb el go-
vern per a millorar el calendari de treball dels vigilants i es va instar a 
començar a treballar en un acte de commemoració al municipi del 
Dia Internacional de la Dona.
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Olèrdola disposa d’una brigada “eficient i de qualitat” que manté i
millora els espais municipals 

L’Ajuntament d’Olèrdola està a punt de tancar la compra 
d’un centenar de nous contenidors de rebuig que es preveuen 
instal·lar a les urbanitzacions de Can Trabal, de Daltmar i a les 
barriades i nuclis disseminats del municipi. La mesura suposa 
canviar tots els contenidors de la fracció de rebuig que estan 
situats en aquests espais del municipi, substituint-los per uns 
de més moderns que incorporen la comoditat d’activar la seva 
obertura a partir d’una palanca amb el peu. La instal·lació dels 
nous contenidors serà una tasca que assumirà directament la 
brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola i es preveu completar du-
rant aquest primer trimestre de l’any, segons ens confirmava 
Juanma Samblás, regidor de via pública. La substitució mas-
siva de contenidors s’inscriu en les feines planificades per a 
arranjar les zones de contenidors, incloent la integració pai-
satgística de les àrees d’emergència de contenidors que van 
començar a fer-se a Viladellops i continuaran aquest any a la 
resta de nuclis del municipi.

Feines com aquestes relacionades amb la millora de les 
zones d’ubicació de contenidors permeten comprovar la inci-
dència que té la brigada municipal en la millora i el manteni-
ment de l’espai públic del municipi. Samblás destaca  que es 
tracta d’un equip que treballa  “dia a dia al carrer” i que està 
molt ben considerat pels veïns. Samblás resumia que la bri-
gada incorpora tres àmbits d’actuació. Un centrat en el man-
teniment de la via pública. Un altre en el manteniment de les 
instal·lacions municipals i un tercer relacionat amb el suport i 
ajuda a l’activitat que generen les entitats del municipi. 

En aquests moments la brigada compta amb 7 perso-
nes en actiu. Un cap experimentat, en Jaume Rovira,  i dos 
equips de treball especialitzats. Un de manteniment i un al-
tre preparat per a fer actuacions de construcció. Des del mes 
de novembre, la brigada ha pogut cobrir un buit en els seus 
serveis incorporant un jove provinent del pla de Garantia Ju-
venil que assumeix tasques de reparacions i manteniment en 
instal·lacions elèctriques.

L’arranjament de camins i els seus vorals, reparacions de 
voreres, obres de millora en places i carrers, el suport a les 
entitats amb el trasllat i la instal·lació de material municipal, 
així com l’arranjament d’incidències en edificis municipals, 
són algunes de les tasques que incorpora el treball quotidià 
d’aquest servei  municipal. Per il.lustrar la versatilitat de tas-
ques que fa la brigada només calia seguir la feina que realit-
zaven  a primera hora del matí d’un dia com el dimecres 15 de 
febrer. Una part de la brigada estava  a l’escola de Moja per a 

reparar una fuita d’aigua;  una altra es dedicava a rebaixar una 
vorera per a acondicionar el gual d’entrada de vehicles en un 
habitatge; mentre que un tercer equip instal·lava una tanca de 
protecció de fusta en una placeta. 

Juanma Samblás destaca que la brigada treballa “amb 
qualitat suprema” i assumeix feines que serien molt més cares 
pel municipi si s’optés per a fer aquests treballs a partir de la 
contractació externa, donat que amb al brigada no s’hi reper-
cuteixen despeses per infraestructura empresarial ni beneficis 
industrials, que sí aplicaria una empresa contractada externa. 

L’aposta decidida de l’Ajuntament per la brigada muni-
cipal també es tradueix en la renovació del seu equipament 
de treball i de la flota de vehicles a la seva disposició. L’any 
passat estrenaven un vehicle de coordinació i aquest 2017 en 
el pressupost municipal s’ha aprovat l’adquisició d’un camió-
grua que, entre les seves funcions principals, permetrà fer 
més eficient el treball de trasllat del material necessari per als  
esdeveniments del municipi.

Malgrat ser conscients que en algunes dates de l’any la 
feina de la brigada es veu molt condicionada per tasques 
derivades d’actes lúdics i  festius  que proliferen al municipi, 
Juanma Samblás entén que la brigada està suficientment di-
mensionada per a garantir  “un servei de qualitat, molt eficient 
i amb resposta immediata davant incidències que puguin sor-
gir”. Samblás conclou que aquest bon treball fet per aquest 
servei municipal és ben palpable i el reconeixen amb una alta 
valoració els ciutadans dels diferents nuclis d’Olèrdola.
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Aprovat el projecte per urbanitzar l’aparcament de davant
de l’escola Circell

En sessió celebrada  dilluns 13 de febrer, la Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat inicialment 
el projecte d’urbanització de l’aparcament públic del ca-
rrer Rafael de Casanova de Moja, davant de l’escola Circell. 
L’obra suposarà una inversió de prop de 39.000 euros i els 
treballs s’han dividit en dues fases. En una primera es realit-
zarà el moviment de terres pel reomplert del solar fins a nivell 
d’esplanada. També es preveuen fer els treballs de la xarxa de 
clavegueram necessària per a poder evacuar les aigües plu-
vials, consistents en l’execució dels col·lectors i la col·locació 
d’alguns dels embornals per a poder procedir a la recollida de 
les aigües pluvials. Finalment , sobre el terraplè compactat i 
anivellat, es col·locarà una capa de tot-ú artificial de 10 cm, 
que serà compactada abans de la pavimentació.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, explica que l’urbanització d’aquesta zona 
d’aparcament respon a una reclamació existent per a que el 
poble de Moja disposés de places d’aparcament urbanitzades 
davant de l’escola, a la vegada que també es dóna servei al 
gran nombre d’usuaris de la zona esportiva. La primera fase 
consistirà en aquest reompliment del terreny per a preparar-
lo per a la segona fase, que inclourà pròpiament l’asfaltat i 

l’enllumenat. La primera fase es preveu fer en un termini 
d’execució d’un mes i mig. La segona es confia en poder-la 
enllestir abans d’acabar aquest 2017.

Llum verda al projecte per
connectar Viladellops a l’aigua d’ATLL

En sessió celebrada dilluns 13 de febrer, la Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat inicialment el 
projecte d’obres per al subministrament d’aigua potable al nu-
cli de Viladellops. El projecte ha estat redactat per l’Empresa 
Municipal Aigües de Vilafranca  i té un pressupost d’execució 
de 215.510 euros.

Tal i com recull la proposta d’acord aprovada, les obres 
consisteixen en la connexió de la canonada del dipòsit de Sant 
Miquel , situat prop del cementiri, amb la canonada d’impulsió 
cap a Viladellops. D’aquesta manera, el dipòsit de Viladellops 
es podrà omplir també amb l’aigua d’ATLL, convertint la cano-
nada d’impulsió en una canonada bidireccional. Això fa que es 
multipliquin les opcions d’explotació i, sobretot, “augmentin 
considerablement les garanties de realitzar el subministrament 
d’aigua al nucli que garanteixi les condicions de salubritat de-
finides a la normativa vigent”.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, destacava que Viladellops era l’últim nucli del mu-
nicipi on quedava pendent completar la connexió amb l’aigua 
d’ATLL. Amb aquesta actuació es pretén aprofitar un tram de 
l’actual canonada d’impulsió i poder així abastir Viladellops 

des del dipòsit de Sant Mi-
quel. 

L’obra està subvencio-
nada per l’ACA amb 188.000 
euros dels 215.000 que té 
de pressupost d’execució. 
Un dels requisits per a po-
der obtenir aquesta impor-
tant subvenció de l’ACA és 
que les obres han d’estar 
executades a mitjans de 
l’any que ve.

Endesa revisa
la xarxa elèctrica de Daltmar
a instàncies de l’Ajuntament 

Endesa està realitzat tasques de revisió de la xarxa de baixa 
tensió de Daltmar per tal de resoldre les deficiències de subminis-
trament detectades. Després de reunir-se amb responsables de 
zona de la companyia, l’Ajuntament obtenia d’Endesa el compro-
mís de fer actuacions per a equilibrar el repartiment de consums 
en les diferents línies que surten de cada estació transformadora.

L’Ajuntament traslladava aquesta necessitat de millorar el ser-
vei a Daltmar després de les deficiències que havien comunicat 
veïns dels carrers Canyelles, avinguda Sant Miquel d’Olèrdola, 
Acàcia i Cirerer. Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, exposava 
que la companyia s’havia mostrat “receptiva” i estava realitzant 
comprovacions per a que les línies “arribessin amb la potència 
suficient als habitatges”.

Endesa ha fet notar a l’Ajuntament que una de les tasques a 
realitzar és detectar possibles fraus que perjudiquen el rendiment 
de les xarxes. La companyia ja ha reequilibrat una de les zones i 
properament ho faran en la resta de la urbanització.  Fruit de les 
primeres avaluacions, l’empresa ha procedit a activar una línea 
nova, segons confirmava Endesa a l’alcalde. Amb aquestes me-
sures Endesa espera que el subministrament sigui millor, i que les 
tensions que arriben als habitatges siguin les necessàries per al 
bon funcionament dels aparells i receptors elèctrics.

Lucas Ramírez destacava que a l’hora de reclamar una millora 
en el servei i canalitzar les queixes dels veïns, l’Ajuntament esta-
va treballant conjuntament amb el nou Consell Rector de la Junta 
de Compensació de Daltmar. En cas que més endavant les de-
ficiències de tensió continuïn, els responsables d’Endesa recor-
den que els veïns poden trucar directament al telèfon d’Avaries 
800 760 706. Tècnics de la companyia mesurarien la tensió que 
arriba a l’habitatge i comprovarien si aquesta compleix amb els 
nivells que indica la normativa.Juanma Samblás, regidor d’urbanisme
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A Olèrdola hi conviuen dos sistemes de 
recollida de la brossa i això ha fet que els mis-
satges destacats de la campanya “Olèrdola 
recicla!” s’adaptin en funció dels recursos que 
tenen  a la seva disposició per a reciclar els 
veïns de cada nucli.

En el cas  de les urbanitzacions, en no 
haver-hi la recollida porta a porta de la frac-
ció orgànica, s’ofereix als veïns la possibilitat 
de reciclar les restes d’aliments i de jardí amb 
l’autocompostatge. Així es va recordar en les 
dues darreres xerrades de la campanya, ofer-
tes a Daltmar el 4 de febrer i a Can Trabal el 18 
de febrer. El regidor de medi natural, Juanma 
Samblás, assenyalava que a més de permetre 
reciclar les restes orgàniques per a obtenir un 
adob de qualitat, l’autocompostatge permetia 
obtenir una bonificació del 15% en la taxa de 
recollida d’escombreries.

Els projectes per sol·licitar subvencions els hauran de presentar
les entitats durant el març

L’Ajuntament d’Olèrdola impulsa l’autocompostatge a les urbanitzacions 
aprofitant la campanya “Olèrdola recicla!”

Les entitats d’Olèrdola que vulguin rebre subvenció mu-
nicipal aquest 2017 hauran de presentar els seus projectes 
d’activitats durant el mes de març. Així s’anunciava el 14 de 
febrer, al Local Nou de Moja, en la reunió informativa que 
l’Ajuntament convocava per a exposar a les entitats el nou 
sistema de subvencions municipals que entra en vigor aquest 
any. Tal i com va exposar l’alcalde, Lucas Ramírez, la principal 
novetat del sistema de concessió dels ajuts és que les entitats 
hauran de presentar un projecte descrivint les activitats que 
volen fer durant l’any, indicant finalitats i objectius a assolir, 
així com la  temporalització i pressupost. Els projectes de les 
entitats es preveuen avaluar durant el mes d’abril per a que les 
subvencions puguin ser atorgades en el mes de maig.

L’alcalde resumia que el nou sistema busca complir amb 
la llei de subvencions, amb la voluntat de “fer-ho senzill” per 
a les entitats  i de seguir donant el màxim suport possible a la 
important tasca de dinamització que realitza el teixit associatiu 
d’Olèrdola. L’alcalde comprenia que era normal que existissin 
dubtes i per això l’Ajuntament convocava sessions per a oferir 
l’assessorament que calgués.

Un dels continguts de les bases genèriques del nou sistema 
de subvencions que més debat va generar entre els assistents 
que van intervenir en la reunió, va ser el criteri que fixa que 
l’import de la subvenció rebuda no podrà excedir del 50% del 
cost del projecte, o excepcionalment del 70%. Lucas Ramírez 
és conscient del neguit que pot provocar l’aplicació d’aquest 
criteri en algunes entitats i subratllava que l’Ajuntament oferi-
ria suport amb tallers pràctics que s’han de convocar en les 
properes setmanes. El propòsit és el d’acompanyar a les enti-
tats en el procés de sol·licituds. 

La reunió va comptar amb una elevada presència d’entitats 
de tots els nuclis. Gairebé totes les 69 entitats actives al mu-
nicipi comptaven amb representants. Entre els assistents 
que es van pronunciar durant la sessió, alguns valoraven que 
l’aplicació del nou sistema faria “desincentivar” la realització 
d’activitats que ara s’han fet gràcies a l’aportació  municipal,  
de manera especial per fixar-se aquest límit de rebre com a 
màxim el 50% del cost del projecte. També hi havia qui con-
nectava amb el propòsit del nou sistema i considerava que era 
més “equitatiu” i no generaria molta més feina a les entitats.

Des de l’Ajuntament es va subratllar que els regidors de 
cadascun dels tres eixos de subvencions , així com els tècnics 
de l’Ajuntament, estan disposats a resoldre qualsevol dubte 
que plantegin les entitats sobre l’aplicació del nou sistema. En 
aquest sentit apuntaven que s’adaptarien els tallers de forma-
ció a cada àmbit per així fer unes sessions més ajustades a les 
necessitats de cada associació.
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Durant 6 mesos, 
des del 15 de nov-
embre i fins el pro-
per 15 de maig, 
cinc joves d’edats 
compreses en-
tre els 19 i els 30 
anys estan treba-
llant a l’Ajuntament 
d’Olèrdola contrac-

Augmenta en un 11% la xifra d’usuaris 
únics del web de l’Ajuntament d’Olèrdola

Olèrdola té in-
negables atractius 
turístics que fan que 
la visita al municipi 
sigui molt recoma-
nable. Per a poder 
difondre tota l’oferta 
i ajudar al visitant a 
triar què fer a Olèr-

tració i finances; i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana hi treballa 
un jove amb formació professional de grau mig en informàtica. 
Finalment, a la brigada de l’Ajuntament hi treballa un tècnic en 
equips i instal.lacions electrotècniques.

Per poder ser contractats a l’Ajuntament d’Olèrdola en el 
marc del Programa de Garantia Juvenil, aquests cinc joves 
havien de ser beneficiaris  del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, estar inscrits com a demandants d’ocupació al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i acreditar la possessió d’un 
títol universitari o de formació professional de grau mig o su-
perior o títols oficialment reconeguts com a equivalents.

El propòsit és el de donar l’experiència laboral que els 
manca a aquests joves, que estan degudament formats però 
no troben feina. Es considera que aquesta experiència pot mi-
llorar “la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les 
competències derivades de la pràctica professional, de mane-
ra que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de 
forma estable”.

Aquestes contractacions estan subvencionades amb 
55.000 euros per la Generalitat de Catalunya, a través del Ser-
vei Públic d’Ocupació, en col·laboració amb el Fons Social 
Europeu.

Obre el Punt d’Informació del Parc per a 
difondre recursos turístics del municipi

El web municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola, www.olerdola.
cat, ha registrat gairebé 38.000 usuaris únics durant el 2016. La 
dada confirma una tendència a l’alça en l’ús del portal web de 
l’Ajuntament i representa un increment de l’11% respecte la xifra 
d’usuaris de l’any anterior. El volum d’usuaris de la web d’Olèrdola 
adquireix més valor si tenim present que el 2016 va ser l’any en què 
s’ha viscut el redisseny del catàleg de tràmits electrònics municipals 
que es poden fer per internet, així com  la plena posada en marxa 
del portal de transparència. Les consultes dins d’aquests dos nous 
portals i la visita a les seves pàgines no comptabilitzen en el global 
de dades del portal olerdola.cat.

L’apartat més visitat del web olerdola.cat  és el de les notícies. 
Acumula un 23% de visites a pàgines, amb gairebé 38.000 de les 
més de 165.000 visites a pàgines registrades durant el 2016. Des-
prés de les notícies la pàgina principal del web, amb un 20%, és 
l’apartat més consultat. L’apartat “viure a Olèrdola” acull el 12% de 
les pàgines visitades i “Conèixer Olèrdola”  el 7%. L’apartat de les 
notícies ja va ser l’àmbit amb més pàgines visitades el 2015 i ara 
registra un augment del 2’5%, malgrat la xifra global de pàgines vi-
sitades al web ha disminuït gràcies a la “reorganització del web i a la 
creació de links que faciliten que l’usuari vagi més directament allà 
on vol arribar”. Aquest increment de l’apartat de les notícies demos-
traria que es fidelitza amb tendència a l’alça el nombre de persones 
que segueixen l’actualitat d’Olèrdola gràcies al web municipal.

tats en pràctiques gràcies al Programa de Garantia Juvenil. 
Els seus perfils professionals i la formació que acrediten són 
ben variats  i durant aquest període amplien a l’Ajuntament la 
seva experiència laboral mentre contribueixen a atendre di-
verses funcions que calia reforçar dins de l’organigrama dels 
serveis municipals.  

Una de les joves contractades és arquitecta tècnica i assu-
meix tasques de suport als Serveis Tècnics. Una altra és pe-
dagoga i animadora sociocultural i  cobreix la baixa temporal 
de la tècnica de cultura i joventut. Al Departament de Secre-
taria de l’Ajuntament està adscrit com auxiliar administratiu un 
jove amb  formació professional de grau superior en  adminis-

dola durant la seva estada, des de dissabte 18 de febrer s’ha 
posat en marxa a l’edifici de l’Ajuntament el Punt d’Informació 
del Parc d’Olèrdola, que obre els dissabtes en horari de 10:00 
a 13:30h.

Aquest Punt d’Informació del Parc d’Olèrdola també actuarà 
com a oficina d’informació turística del municipi. La seva acti-
vació és fruit d’un conveni de col·laboració signat per la Dipu-
tació i l’Ajuntament d’Olèrdola, amb vigència fins al 2019. Tría-
de, l’empresa que organitza la programació d’activitats al Parc 
d’Olèrdola, posa de nou la seva experiència i solvència al servei 
del municipi i assumeix la gestió d’aquest Punt d’Informació. 

El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sa-
durní, assenyalava la importància de posar en marxa aquest 
Punt d’Informació i recordava que “pocs municipis tenen el nos-
tre Patrimoni Històric amb el Conjunt Monumental, 5 esglésies 
romàniques, 2 torres medievals, 2 mil·liaris romans,les Balmes 
de la Vall,el Pla dels Albats o restes històriques medievals” així 
com la possibilitat de fer rutes a peu en entorns privilegiats o 
conèixer barraques de pedra seca. Sadurní indicava que el Punt 
d´Informació també té una ubicació excel.lent, donat que es tro-
ba dins el trajecte de la Carretera del Vi,la primera “wine road” 
de l´Estat. El regidor resumia que “es busca un molt bon servei 
d´atenció i acollida al visitant, millorant la difusió i informació que 
es difon del Parc d´Olèrdola i del municipi.”

Les dades del 2016 
també permeten  certificar 
que la majoria de visites ja 
no es fan des de l’ordinador. 
Sumats els accessos des 
del mòbil (45’9%) i la ta-
blet(5’4%), representen  
51’3%, davant el 48’7% 
que suposen les visites pro-
duïdes des de l’ordinador.
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Nou Consell Rector de la Junta de Compensació de Daltmar 
En assemblea extraordinària cele-

brada diumenge 15 de gener al local 
social Rossend Montané de Sant Mi-
quel, la Junta de Compensació de Dal-
tmar va escollir un nou Consell Rector 
i va acordar encarregar una auditoria 
econòmica per a conèixer l’estat real 
dels comptes de l’entitat. La celebració 
de l’assemblea i la transcendència dels 
acords presos suposen acabar amb el 
bloqueig de la Junta de Compensació, 
inactiva a la pràctica des de feia dos 
anys. 

Arribar a la convocatòria de 
l’assemblea suposava la culminació d’un 
llarg procés, iniciat per un grup de veïns 
descontents amb la paràlisi de l’entitat i 
compromesos en revertir la situació. Per 

això van treballar fins assolir el 30% ne-
cessari de propietaris per a forçar la con-
vocatòria. Tot va gestar-se al mes d’abril, 
fins arribar a la reunió d’aquest gener, en 
què el 96% dels 137 vots emesos per 
l’assemblea validava la proposta de nova 
Junta Rectora. La pràctica totalitat, en 
aquest cas el 97%, es mostrava d’acord 
en encarregar l’auditoria econòmica.

La nova Junta Rectora està enca-
pçalada per Araceli Muñoz, com a pre-
sidenta; Albert Torres, és el vicepresi-
dent; Manuel Moral, el secretari; mentre 
que com a vocals hi són Juan Francisco 
Casado i Jordi López. L’Ajuntament hi 
està representat també amb la presèn-
cia del regidor d’urbanisme, Juanma 
Samblás. 

El Base Olèrdola participa en
el programa “+KESPORT”

El Base Olèrdola 
és un dels 72 clubs 
de la Federació 
Catalana de Futbol 
que aquesta tem-
porada participa en 
el projecte “+KES-
PORT!”. L’entitat 
del municipi és un 
dels quatre clubs 
seleccionats de la demarcació del Penedès Garraf per a par-
ticipar en aquest projecte, juntament amb el Ribes, el Sant 
Sadurní i el Mas Catarro. Com a resultat d’una iniciativa pione-
ra en l’esport català, la Federació Catalana de Futbol implan-
ta aquesta temporada el programa +KESPORT! per reforçar, 
orientar i ajudar pedagògicament els entrenadors de jugadors 
i jugadores de 6 a 12 anys en l’àmbit de la gestió d’emocions i 
sentiments, el tractament de la igualtat de gènere i la resolució 
de conflictes. La intenció també és promocionar hàbits salu-
dables d’activitat física i alimentació.

Aina Cornellà i Irene Romero,
campiones de Catalunya de judo

El Judo Olèrdola té dues campiones de Catalunya. Aina 
Cornellà, en la categoria cadet; i Irene Romero, en la categoria 
infantil, es proclamaven dissabte 4 de febrer campiones de 
Catalunya de judo en el campionat d’aquestes categories ce-
lebrat a La Llagosta.

L’Aina Cornellà també ha guanyat l’or en la Copa d’Espanya, 
competició celebrada el cap de setmana de l’11 i 12 de febrer 
a Alacant.

La Muntanyeta acull una jornada de capacitació de les ADF
Fins a 72 voluntaris de diferents ADF del Penedès i del 

Garraf participaven diumenge 29 de gener a la Muntanyeta 
d’Olèrdola en un taller pràctic de tala i desbrancat de troncs. 
Durant tot el matí els voluntaris van poder practicar tècniques 
en l’ús de xerracs mecànics i adquirir coneixements de la mà 
d’experts facilitats per la Federació d’ADF’s Penedès Garraf.

La jornada va comptar amb la implicació en l’organització 
de l’ADF Rossend Montané d’Olèrdola. L’Ajuntament va oferir 
un dinar a Sant Miquel per a tots els assistents i va facilitar 
que es pogués sortejar un xerrac mecànic nou, que va tocar a 
l’ADf Clot de Bou.

Aquesta jornada pràctica s’inscriu dins del procés d’impuls 
que viu l’Adf d’Olèrdola aquests dos darrers anys. Primer es 
van captar nous voluntaris i des de l’any passat s’assumeixen 

tasques de manera continuada relacionades amb l’activitat 
habitual de les agrupacions, com la neteja d’hidrants o el 
manteniment de camins i boscos.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Rues de Carnaval a Moja el dissabte 4 de març i a Sant Pere l’endemà diumenge
Si tenim en compte la qualitat de les propostes que es 

generen i la gent mobilitzada, Olèrdola es confirma de nou 
com un dels municipis que viu amb més intensitat el Carnaval 
al Penedès.

Amb seu a Sant Miquel, el grup “Tots per un” ha optat 
aquest any per no fer carrossa i centrar els seus esforços 
en oferir una animada comparsa plena de color. Porten per 
nom “Els colors de l’Iris” i compten amb 98 inscrits. Ells van 
organitzar, el 17 de febrer, el 1r concurs de Comparses de 
Sant Miquel  que té el propòsit de consolidar-se com la festa 
d’inici del carnaval a la comarca. El concurs el va guanyar  
“La Màgia d’un poble” de les Cabanyes, el grup de Sant Pere 
Molanta va ser segon i “EIbisi” de l’Arboç, tercers.

Amb  “Des de les profunditats de Sant Pere”, el grup de 
Sant Pere Molanta  té una espectacular carrossa amb un peix 
ben llampant i original. Amb una disfressa de fantasia que 
recrea els peixos d’un fons marí, en la comparsa hi “neden” 
fins a 242 persones. Tot un rècord d’inscripcions que fa que 
el grup de Sant Pere se situï entre el pom de favorits per optar 
a premis en les rues competitives.

El grup de Moja ha elaborat tot un merescut auto home-
natge, commemorant els 20 anys de grups de Carnaval al 
poble. Són 170 persones i la seva proposta porta per nom 

Caminada solidària amb 420 participants
Les previsions més optimistes es van veure desbordades i diu-

menge 19 de febrer van ser  420 les persones que no es van voler 
perdre la caminada solidària “Magic Line” pels volts de Sant Miquel. 
Promoguda al municipi per l’Associació de Veïns La Plana Rodona, 
la iniciativa es realitzava a benefici de l’Obra Social de Sant Joan de 
Déu i els diners que es podran destinar a aquesta causa solidària 
seran  prop de 6.000 euros, una xifra que representa multiplicar per 
6 el propòsit inicial fixat. 

La caminada fins al cim del Papiol la van realitzar gairebé la mei-
tat dels inscrits, fent els 12 quilòmetres establerts. L’altra meitat dels 
participants van optar pel recorregut més suau de 8 quilòmetres. Per 
condicionants d’espai, el dinar que arrodonia la jornada es va haver 
de limitar a 240 persones.

“Temps de Festa”. La carrossa inclou un panell amb imatges 
de les carrosses i disfresses que han elaborat els darrers 19 
anys i l’element central és un enorme i impactant rellotge de 
sorra que simbolitza el pas del temps. 

Olèrdola serà l’epicentre del Carnaval al Penedès el primer 
cap de setmana de març amb dues rues. El dissabte 4 de 
març començarà a les 19:30 la 11a  Rua de Carnaval de Moja, 
amb 11 carrosses i 2 comparses. Diumenge 5 de març, a par-
tir de les 12:30h, s’ha programat la rua de Sant Pere Molanta, 
incorporant concurs de carrosses i comparses.

Carrossa del grup de Carnaval
de Moja

“Tots per un”, de Sant Miquel


