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Olèrdola obté 90.000 euros per la integració paisatgística
del polígon de Sant Pere Molanta
Olèrdola rebrà dues de
les subvencions incloses
en les propostes que ha
presentat el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a la
Diputació de Barcelona per
a millorar la integració paisatgística dels polígons de
la comarca. Les actuacions
formen part de les línies de
subvenció de les Meses de
Concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 20162019” de la Diputació de Barcelona. Sumant les dues actuacions, en el cas d’Olèrdola la subvenció ascendeix a 90.000

euros dels 234.000 euros
sol.licitats des de la comarca en aquest àmbit. Per
obres d’enjardinament del
polígon de Sant Pere Molanta es destinaran 30.000
euros, mentre que per obres
d’enjardinament de la rotonda d’accés a aquest mateix
poligon, la subvenció és de
60.000 euros. L’actuació
contempla l’enjardinament
de la rotonda situada a la
carretera n.340, que té prop de 30 metres de radi, així com de
les dues illetes d’accés, amb dimensions similars.

S’amplia en un 30% els serveis de neteja a la via pública
Per decret d’Alcaldia signat el 17 de febrer, l’Ajuntament
d’Olèrdola ha resolt contractar treballs diversos de neteja a la via
pública que suposen ampliar els serveis que presta al municipi
Fomento de Construcciones y Contratas, l’actual empresa adjudicatària de la neteja a la via pública. En el contracte s’especifica
que els nous treballs inclouen la neteja puntual en els nuclis disseminats del terme, la neteja puntual en patis i recintes escolars,
així com la recollida de mobles i estris vells que es trobin en la
via pública sense previ avís.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, assenyalava que
l’ampliació del servei de neteja també inclou una reorganització de la neteja que es dóna als pobles, urbanitzacions i polígons industrials. Es reforça el servei amb una dedicació que
s’incrementa el 30%, segons destacava l’alcalde, però l’augment
de l’aportació econòmica de l’Ajuntament per aquest reforç de
la neteja només representa un increment del 10%.
Ramírez indicava que amb el reforç de la neteja es busca
resoldre mancances detectades en el servei que han generat

queixes dels veïns. L’alcalde recordava que la crisi va provocar
que es retallessin serveis com aquests i ara l’Ajuntament està en
disposició de recuperar i ampliar prestacions, prioritzant serveis
com els de la neteja de la via pública. De moment, la millora
està en vigor fins el mes de juliol, data en què finalitza l’actual
contracte de neteja.

Es millorarà el camí de Penyafel
La millora de tres trams malmesos del
camí de Penyafel, a Olèrdola, és una de les
14 actuacions incloses en la línea de subvencions que ha sol·licitat el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès a la Diputació pel manteniment de camins. L’arranjament del camí que
uneix Moja amb els Monjos forma part d’una
de les 3 propostes de subvencions que la
institució comarcal presenta a les Meses de
Concertació del pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” de la Diputació de Barcelona. Els
acords van ser presos per unanimitat del ple
del Consell Comarcal, en la seva sessió de 23 de febrer.
En la distribució fixada pel Consell Comarcal, l’obra d’arranjament del camí
de Penyafel té assignada una previsió de subvenció de 30.000 euros. Les obres
preveuen reparar el camí en tres punts on el paviment de formigó està trencat i
malmès per l’ús continuat de vehicles, després d’haver-se fet les obres de pavimentació fa més de 25 anys.
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Els Fons FEDER de la Unió Europea subvencionen la restauració
de la Torre de Moja
La tercera fase de la restauració de la Torre de Moja
és un dels 20 projectes de la
comarca que rebran aportacions dels Fons FEDER de la
Unió Europea. Els projectes
els presentava el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a
promoure actuacions de “millora en espais d’interès turístic
i enoturístic per incrementar el potencial global de la comarca com a destinació de referència”. Des del Consell Comarcal
s’ha subratllat que “el fet que el projecte presentat pel Consell Comarcal s’hagi elaborat en estreta col·laboració amb 14
ajuntaments de l’Alt Penedès i amb el Consorci de Promoció
Turística del Penedès, ha estat entès per la Unió Europea com
una aposta conjunta del territori, per la qual cosa ha rebut la
màxima subvenció dels fons FEDER (1.087.932 euros, el 100%
de la quantitat sol·licitada, equivalent al 50% del pressupost
total del projecte)”. En el cas de la tercera fase de la restauració
de la Torre de Moja, la subvenció provinent dels Fons FEDER
cobrirà el 46% de la inversió, pressupostada en 223.000 euros,
tal i com confirmava l’alcalde d’Olèrdola i conseller comarcal,
Lucas Ramírez.

El projecte contempla la restauració i l’acondiciament de
l’espai interior i l’acabat de la coberta de la torre de Moja per tal
de fer possible el seu ús i manteniment. Els principals treballs
inclosos en el projecte són la substitució dels sostres i les escales interiors, així com l’acondicionament de l’actual accés a
la torre a través de l’obertura existent amb la construcció d’una
nova escala. També es farà el tractament i consolidació dels
paraments interiors i dels seus acabats, així com l’adequació
de l’accés a la coberta de la torre amb la modificació de l’escala
i el badalot situat a la terrassa. Una altra de les actuacions
serà l’arranjament de la coberta amb l’execució del paviment
d’acabat, el remat superior de la barana d’obra i la col·locació
dels elements de protecció necessaris.
Les solucions arquitectòniques adoptades tenen la voluntat de respondre “tant als criteris estructurals i de funcionalitat que es desprenen dels nous requeriments com als criteris
d’adequació i respecte a l’edifici històric”. Per aquests motius
s’han buscat solucions que d’una banda s’adaptin formalment
i constructivament a l’edifici històric i siguin compatibles amb
els materials tradicionals. La tercera fase de la restauració de la
Torre de Moja es realitzarà un cop s’hagi acabat la segona, encara pendent d’execució. Aquesta segona fase s’ha adjudicat
aquest mes de gener per un import de 163.000 euros i contempla l’adequació de l’edifici annex de la Torre.

El camí de Moja a Daltmar passarà a ser carretera de la Diputació
El camí que uneix Moja amb Daltmar passarà a formar part
de la Xarxa local de carreteres de la Diputació. És un dels sis
camins de la comarca que es transformaran en carretera, després de l’anàlisi efectuat per la Diputació en els 22 camins
d’interès territorial identificats a l’Alt Penedès i que podien ser
susceptibles d’incorporació a la xarxa local de carreteres.
Segons s’informava en el ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès del passat 23 de febrer, la inversió necessària per
adequar com a carretera els 3’8 quilòmetres de camí de Moja
a Daltmar és de 325.544 euros. Incorporar-se al Pla zonal de
la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, significa
que aquesta institució assumeix la titularitat de la via, fent-se
càrrec del 100% de la inversió requerida per a transformar el
camí en carretera, així com de la seva conservació i manteniment futur.

Preinscripció escolar del 23 de març al 4 d’abril
fills a les llars d’infants d’Olèrdola però no resideixen al municipi.
Segons el padró d’habitants, els 31 infants nascuts el 2014 estan
distribuïts de la següent manera: 8 a Moja, 7 a Daltmar, 8 a Sant
Pere Molanta, 5 a Can Trabal, 2 a Sant Miquel i 1 a Viladellops. En
la carta l’ajuntament adjunta els tríptics informatius dels centres
escolars del municipi i també recorda que les famílies es poden
adreçar directament a les dues escoles d’Olèrdola per a demanar
informació. A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta,
al telèfon 93 818 18 44; i a l’escola Circell de Moja, al telèfon 93
817 14 52. D’altra banda, l’Ajuntament d’Olèrdola també recorda
que des del mes de gener ha reobert l’aula de nadons de l’escola
bressol Gotims de Moja, acollint infants a partir dels 4 mesos. Les
famílies interessades poden posar-se en contacte amb l’escola
bressol municipal, trucant al 938 172 792.

En una carta signada pel regidor d’ensenyament, Pere Sadurní, l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha adreçat a totes les famílies del
municipi amb infants nascuts l’any 2014 recordant que les dates
de preinscripció de l’alumnat a l’etapa d’educació infantil de segon cicle(P3) són del 23 de març al 4 d’abril. L’imprès de sol·licitud
de preinscripció el poden trobar les famílies, en aquestes dates, a
les escoles, a l’Ajuntament , i a la web de la Generalitat de Catalunya. La sol.licitud caldrà presentar-la omplerta en el centre que
la família hagi escollit en primera opció. La carta ha estat adreçada a les famílies dels 31 infants que hi ha empadronats a Olèrdola, nascuts el 2014, així com a les 6 famílies que porten els seus
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GRUP MUNICIPAL
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM
Benvolguts olerdolenques i olerdolencs,
A punt de començar una nova estació com és la
primavera, quan comença a créixer un nou sol que
va allargant els dies tot anunciant l’arribada del bon
temps. Ens permet gaudir de més estones al carrer o a la muntanya aprofitant totes aquestes coses
bones que ens aporta l’estació de creixement i de
floració i que donarà pas a una nova generació que
marcarà el fruit que donarà d’aquí uns mesos, un
treball de vida continu, quan una estació de l’any
depèn de l’anterior per poder fruir, viure i créixer un
any més.
Doncs com la primavera estem a Alternativa, treballant dia a dia, construint una bona base per desenvolupar i donar a conèixer els projectes, fent que
aquests puguin ser una realitat ferma.
Aquí esmentarem algunes de les millores que anem
consolidant en els darrers mesos, sense parar ni un
dia per poder donar el millor pel municipi. Començarem amb un tema important per a tothom que
dóna una imatge de com és un poble, la neteja viària. Hem arribat a un acord amb l´empresa de neteja
i sols amb un augment del 10% del cost, augmentem el servei de neteja del 30%. Una altra millora
dels serveis que gaudim tots, està en la xarxa d’aigua. Estem acabant els 7 projectes de millora de la
xarxa que fa uns mesos anunciàvem, i que permetrà
una millora notable per a tots els veïns.
Estem contents també perquè, treballant colze a
colze amb la nova Junta de Compensació de Daltmar, hem aconseguit un acord amb Endesa per la
millora de la xarxa elèctrica en diferents punts de la
mateixa urbanització. Un cop més es demostra que
la col.laboració entre Ajuntament i veïns arriba a bon
port i permet assolir millores pel municipi.
Un punt important i que sempre hem defensat desde ApO, la cerca de subvencions, segueix donant
els seus fruits. Arriben subvencions per acabar projectes com la 3a fase de la torre de Moja, la pujada d’aigua a Viladellops, la millora de la integració
paisatgística del P.I. de Sant Pere Molanta així com
les seves rotondes i la millora del camí de Penafel.
Cerquem subvencions que millorin tots i cada un
dels nostres nuclis, aconseguides després de treballar-les des de l´inici de mandat i que permetran
realitzar les propostes de programa d’ApO.
Centrant-nos en les activitats que ja estan en marxa,
al mes de febrer vam iniciar amb el punt d’informació turístic que està tenint bona acollida els caps de
setmana, s’ha consesuat la trobada anual per celebrar el dia de la dona amb una xerrada presidida
per la Meritxell Arenas amb molt bona participació.
En un mes que ha estat ple de gresca i disbauxa
amb el Carnaval, volem destacar que al municipi no
ens estem de res, cel·lebrant en cada nucli una de
les festes més seguides de la comarca. Volem felicitar als grups de Sant Miquel, de Sant Pere Molanta
i de Moja per les seves bones actuacions i bons resultats a les rues de l’Alt i Baix Penedès.
I posats a felicitar, volem fer arribar les més sinceres
felicitacions a la Irene Romero per assolir la medalla
de plata en la 7a Copa d’Espanya de Judo infantil, així com les gimnastes olerdolenques que van
pujar al podi al campionat de Jespe individual de
la comarca.
Un cop més, el municipi està d’enhorabona!!!

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
Consultoris mèdics
Volem denunciar la precarietat dels consultoris mèdics de Sant Miquel d’Olèrdola i de Moja, el primer
per que no hi ha connexió informàtica i el segon per
què suposadament no té les suficients garanties
sanitàries.
Aquesta és la història d’una veïna de Sant Miquel
d’Olèrdola:
Va acudir al consultori de Sant Miquel d’Olèrdola, va
fer 4 visites en 2 mesos. Recordem que només visita el metge 1 hora cada 15 dies, i en cap d`aquestes
4 visites va ser possible entrar dins de l’historial del
pacient, això va comportar unes altres 4 visites, al
consultori mèdic de Moja, on sí funciona el sistema
informàtic.
Algunes de les proves que en un consultori normal
s’haguessin fet, en el de Moja, no es van poder fer,
suposadament, per motius sanitaris.
Destacar, en tot moment, la gran professionalitat del
personal dels centres mèdics. Evidentment, aquest
és un problema que tindria vàries solucions, sempre
amb la bona voluntat del nostre equip de govern,
però sembla que no existeix.
Associacions
També hi ha un altre tema que ens preocupa i moltíssim. Algú es pregunta o es qüestiona què passaria a Olèrdola si les associacions no existissin o
no fessin cap acte? Recordem que les associacions
són formades per persones voluntàries: persones
que de forma altruista inverteixen el seu temps
personal, familiar i a vegades inclús el laboral per a
poder “donar més vida” a tot el municipi d`Olèrdola.
Un teixit associatiu de gran riquesa personal, així
que si us plau, demanem a l`equip de Govern que
no posi pals a les rodes pel tema de les subvencions i que valori, tot l’esforç que hi ha darrera de
qualsevol petit o gran acte.
Mas Albornà
Mas Albornà, empresa amb seu al polígon de Sant
Pere Molanta,fa la neteja viària a la majoria de municipis de l’Alt Penedès però no a Olèrdola. Ho volem recordar per contrastar aquesta realitat amb les
paraules que va pronunciar l’alcalde d’Olèrdola, en
l’acte oficial d’inauguració de La Bugaderia de Mas
Albornà al polígon de Sant Pere Molanta.
Paraules buides, si les comparem amb els fets.
Olèrdola és un dels tres municipis de la comarca on
la neteja viària no la fa Mas Albornà. Malgrat haver
guanyat el concurs convocat al 2013, va acabar renunciant perquè l’Ajuntament els obligava a subrogar personal de l’empresa que prestava fins llavors
el servei. Això va acabar comportant que Mas Albornà renunciés al contracte, atès que la seva raó
de ser, és la inserció laboral de persones amb discapacitats i especials dificultats.
El procés de contractació del servei de neteja viària va originar una dura controvèrsia entre el govern d’ApO i CiU el juliol de 2013. ApO va presentar
una querella contra CiU per les suposades injúries
que contenia una nota de premsa, on presuntament
s’acusava al govern municipal d’haver prevaricat. El
jutge va desestimar la demanda d’ApO.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
El camí de Moja a Daltmar passa a dependre de
la Diputació
Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
El Pla zonal de la Diputació de Barcelona determina els camins municipals amb condició funcional
de carretera susceptibles d’incorporació a la xarxa
local de la Diputació. Com a conseqüència del Pla
Zonal, al maig de 2016 la Diputació de Barcelona
elabora l’anomenada Diagnosi de la Xarxa local de
carreteres de l’Alt Penedès.
La Diputació de Barcelona ha efectuat una anàlisi
exhaustiva dels camins de l’Alt Penedès, en el qual
s’estableixen les condicions funcionals mínimes de
carretera, i com a tal poden ser integrables a la xarxa de carreteres de la Diputació. S’han identificat
a la comarca de l’Alt Penedès 22 camins d’interès
territorial susceptibles d’incorporació a la xarxa de
carreteres. D’aquests 22 camins el Consell Comarcal de l’Alt Penedès havia de seleccionar un mínim
de tres camins prioritaris.
Per a poder proposar els camins de l’Alt Penedès
que han d’esdevenir carreteres i, en conseqüència,
incorporar-les al Pla zonal de la xarxa de carreteres
de la Diputació de Barcelona, el que significarà que
aquesta assumirà la seva titularitat i es farà càrrec
del 100% de la inversió i de la seva conservació i
manteniment futur, s’han mantingut reunions de treball amb els representants dels ajuntaments per a
definir una proposta comarcal consensuada.
El Ple del Consell Comarcal del 23 de febrer va
aprovar la proposta que s’eleva a la Diputació seleccionant sis camins de la comarca. Un d’aquests
camins seleccionats és el de Moja a Daltmar que té
una longitud de 3,81 Km.
La Diputació invertirà 325.544,- euros en l’arranjament i passarà a tenir la titularitat de carretera,
la qual cosa significa que també n’assumirà el seu
futur manteniment. Creiem que és una bona notícia
pels veïns de Daltmar que aquesta carretera passi a
dependre de la Diputació.
Al mateix Ple del Consell Comarcal del 23 de febrer
també es van aprovar subvencions concedides per
la Diputació de Barcelona per la integració paisatgística mitjançant enjardinament de les dues rotondes de Sant Pere Molanta a la N-340 i per l’arranjament de tres trams del camí de Penyafel.
És molt positiu que la Diputació inverteixi al nostre
municipi, però trobem a faltar la iniciativa de l’equip
de govern per a complir el seu propi pressupost
d’inversions.
Consultori de Moja
L’altra cara de la moneda és el consultori de Moja ja
que la Conselleria de Salut no té prou recursos per
assumir la construcció d’un nou consultori. El que
proposava l’equip de govern que era anticipar els
diners a canvi del compromís de la Generalitat de
tornar-los més endavant a l’Ajuntament, no s’adequa a la normativa pressupostaria actual d’acord
amb els canvis legislatius de la llei estatal.
Per coses com aquesta necessitem un estat propi
per poder gestionar els nostres recursos i no patir cada any una sagnia de 16.000 milions d’euros
que se’n van i no tornen. Quan diuen que no ens
ocupem de les coses que preocupen a la gent sinó
només de la independència, hem de tenir present
que amb un estat propi tindríem un nou consultori.
Commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora
Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a la
Dra. Meritxell Arenas per haver acceptat participar
en l’acte tan significatiu i emotiu que es va celebrar
el passat 11 de març a local Rossend Montané.
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Puigdemont situa La bugaderia de Mas Albornà com a exemple
de “molts i bons esforços”
tenible i “competir en el mercat”. Finalment, Puigdemont assenyalava que les persones amb dificultats d’inserció laboral
no han de tenir dificultats “en els seus drets de ciutadania”.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, recordava que la localització estratègica d’Olèrdola havia fet que es desenvolupessin dos polígons industrials al municipi. Des de l’Ajuntament,
el compromís, va dir, era el de seguir ajudant a les empreses
donant bons serveis. Ramírez també va lloar la capacitat de
Mas Albornà de donar oportunitats de futur a persones que
tenen dificultats d’inserció laboral.
La bugaderia és un projecte que comparteixen la Cooperativa Social del Penedès i Mas Albornà. Les seves
instal·lacions ara estan a un 40% de la seva capacitat i poden atendre 2.000kg de roba al dia i hi poden treballar diàriament una vintena de persones. És un servei polivalent, que
pot atendre les demandes de grans hotels, però també de
cases rurals,restaurants, residències o de les empreses que
requereixen cura de la seva roba laboral. Precisament, un dels
aspectes més innovadors que incorpora La bugaderia és la
incorporació d’un xip en cada peça que permet seguir la vida
útil de la roba.
En l’acte d’inauguració hi va intervenir el president de la
Fundació Mas Albornà, Martí Solé, que va assenyalar que
en el seu objectiu d’inserció laboral, Mas Albornà es fixava
“no aixoplugar-nos en legislacions que ens puguin afavorir ni
apel·lar a la solidaritat”. Volen “estar al mercat com un operador més”. Fent el seu “compte de resultats” mesurant quantes
oportunitats havien generat.
Joan Lluís Climent, fundador de la Cooperativa Social del
Penedès; i el gerent de Mas Albornà, Xavier Cartanyà, van detallar que el projecte sumava “el coneixement de la cooperativa amb la “marca” Mas Albornà”. Cartanyà resumia que les
persones eren “el centre de tot el que fem” i La Bugaderia
“una eina”.

La bugaderia de Mas Albornà és un equipament on han
convergit “molts i bons esforços” i exemplifica “com fem les
coses en aquest país”. Així ho exposava el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, divendres 24 de febrer en l’acte
d’inauguració de la Bugaderia. Puigdemont ha posat l’accent
en què, malgrat les dificultats, el país “no ha col·lapsat, s’ha
reinventat” i ha ofert “oportunitats i esperança”, com ho demostra el cas de Mas Albornà.
Situada al polígon de Sant Pere Molanta, La Bugaderia és
una iniciativa de base social amb la finalitat de crear oportunitats laborals a persones amb discapacitat i especials dificultats. El president de la Generalitat ha subratllat que aquest
component social ha passat a ser “un valor afegit” en els darrers anys i no “un però”, a l’hora de contractar empreses amb
aquest compromís. El president de la Generalitat ha lloat que
Mas Albornà “no renunciï a res” i La bugaderia busqui ser sos-

No hi haurà conveni amb Salut pel nou consultori
El Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament d’Olèrdola que no compta
amb disponibilitat econòmica per a signar un conveni
de col·laboració per construir el nou consultori mèdic de Moja. La resposta de Salut arriba després que
l’Ajuntament oferís al Departament la signatura d’un
acord que contemplés l’avançament de les obres amb
recursos de l’Ajuntament, amb el compromís que la Generalitat després pagaria
els treballs a terminis.
Aquest oferiment es va formalitzar en una reunió que l’alcalde i la regidora de
Sanitat, Eva Ruiz, mantenien amb el mateix conseller de Salut, Antoni Comín, el
passat 9 de novembre. De la reunió, la delegació d’Olèrdola va sortir amb bones
sensacions i es va exposar que el conseller va rebre amb receptivitat i agradable
sorpresa que l’Ajuntament estigués disposat “a fer de banc de la conselleria” per a
fer realitat aquesta obra al municipi. Però la resposta no ha estat la desitjada.
La conselleria comunicava aquest febrer que no té disponibilitat per a contraure
els compromisos econòmics que comportaria la signatura d’un conveni com el
que es proposa des d’Olèrdola.
Des de l’Ajuntament es treballarà per a fer realitat aquest equipament. Per això,
se sol·licitarà entrar dins de la planificació d’inversions de la conselleria, tot confiant
que la conselleria tindrà en consideració que la feina prèvia per a fer el consultori
està molt avançada, tenint en compte que des de l’any 2010 es té el projecte redactat i es tenen els terrenys disponibles.
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Crida a les parelles que
fan les Noces d’Or
La 2a festa de la Gent Gran d’Olèrdola es
farà al local de la Societat de Sant Pere Molanta, el dissabte 6 de maig a partir de les 17:30.
La Festa es torna a convocar després de l’èxit
de la primera edició, mantenint el format de
l’any passat però introduint la novetat de preveure la distinció de tres persones de mèrit
proposades per cada casal d’avis del municipi.
L’acte està obert a totes les persones de 60
o més anys d’Olèrdola i/o sòcies dels casals
d’avis del municipi. La inscripció prèvia s’haurà
de fer als casals fins el 28 d’abril i en el moment
de la inscripció caldrà indicar si s’utilitzaran els
busos que posa a disposició l’Ajuntament per
a desplaçar-se a Sant Pere Molanta. Si hi ha
paralles residents als nuclis d’Olèrdola que celebren aquest 2017 les seves Noces d’Or, cal
que ho comuniquin a la dinamitzadora de gent
gran o als casals d’avis, donat que durant la
festa es preveu retre homenatge a les parelles
que compleixen 50 anys de convivència.

L’Ajuntament vol arribar a acords amb propietaris d’habitatges per ampliar
l’oferta de lloguer al municipi
L’ A j u n t a m e n t
d’Olèrdola té fixada la prioritat de
promoure l’accés a
habitatge assequible entre les persones que més ho
necessitin al nostre municipi. Per a
Arantxa Torres, regidora d’Habitatge
fer-ho, ja fa mesos
que a Olèrdola funciona un Punt d’Habitatge amb seu a la
planta baixa de l’ajuntament, des d’on es tramiten tot tipus de
consultes i sol·licituds d’ajuts vinculades amb les polítiques
públiques de promoció de l’habitatge, en coordinació amb el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Dins d’aquest propòsit,

l’Ajuntament vol fer una crida específica als propietaris d’habitatges buits del municipi perquè els incloguin en la borsa
de lloguer. Una opció que treballa l’Ajuntament per incentivar aquest increment de l’oferta d’habitatge és el d’arribar a
acords amb els propietaris de pisos o cases que necessitin
rehabilitació, de manera que l’Ajuntament assumís aquests
treballs d’adequació a canvi de rebre la cessió de l’ús de l’habitatge rehabilitat per un període pactat.
Per encàrrec de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona
està elaborant un estudi per a detectar i intervenir en l’habitatge desocupat a Olèrdola.
Les persones interessades en rebre més informació o poder incloure el seu habitatge a la borsa de lloguer del municipi,
ho poden comunicar trucant al Punt d’Habitatge d’Olèrdola a
la planta baixa de l’Ajuntament, al telèfon 93 890 35 02.

Xerrades als casals d’avis sobre seguretat ciutadana
Dimecres 8 de febrer a la tarda es feia a Moja la primera de
les tres xerrades que els agents municipals realitzen als casals
d’avis del municipi per a difondre consells de seguretat ciutadana. L’encarregat de conduir aquestes sessions és el mateix
coordinador dels agents municipals, Josep Miquel Escofet, que
en aquestes xerrades exposa mesures per prevenir incidències
en l’habitatge i a la via pública, així com mesures per a evitar
riscos a la via pública. La segona de les xerrades s’ha programat
a Sant Miquel, el dimecres 22 de març, mentre que la tercera i
darrera s’ha planificat el dimecres 5 d’abril, a Sant Pere Molanta.

Crida per recuperar la revista Endavant
de l’escola de Plana Rodona
La crida que
es va fer en el
seu dia demanant informació
sobre les revistes
de les escoles
d’Olèrdola durant
l’època republicana va tenir èxit.
Es van localitzar
els exemplars de
la revista “Llum”
que feien els alumnes de Sant Pere Molanta amb el mestre Josep Santaulària i ara s’està treballant en la difusió de la publicació.
Però la recerca no es vol aturar aquí. La secció de Memòria
Històrica de l’Ateneu Mogenc i l’Arxiu Municipal d’Olèrdola volen trobar els exemplars de la revista que feien el mestre Ramon
Costa Jou i els seus alumnes a l’escola de Plana Rodona, nom
que tenia el poble de Sant Miquel d’Olèrdola.La revista va sortir
amb el nom d’”Endavant”, entre els anys 1934 i 1936, i es van
arribar a publicar una quinzena de números.
Si algú té alguna notícia o algun exemplar de la revista,
es demana que es posi en contacte amb l’Ajuntament o amb
l’Ateneu Mogenc.
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Rodona commemoració a Olèrdola del Dia Internacional de la Dona
Una xerrada-col.loqui permetia conèixer l’exemplar experiència de la doctora Meritxell Arenas
Olèrdola ha viscut una rodona
commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, en un
acte que tenia lloc dissabte 11 de
març al local social Rossend Montané de Sant Miquel.
La crida va ser tot un èxit per
assistència i continguts, posant-se
de manifest l’encert d’haver promogut des de l’Ajuntament aquest
acte commemoratiu, tal i com coincidien en valorar representants dels
tres grups municipals del consistori. I és que van ser més d’un centenar les persones que van seguir
amb interès i complicitat la xerrada
plena de continguts que oferia la
veïna del poble i doctora en oncologia, Meritxell Arenas.
Sense deixar el local social,
l’esdeveniment continuava amb
un sopar amb 110 persones, amb
àmplia majoria de dones, i un fi de
festa amb música per arrodonir-ho. Meritxell Arenas va oferir
una xerrada molt propera, combinant el relat de la seva vida
personal amb fites que ha anat assolint en la seva vida professional. Va ser una forma didàctica i efectiva de mostrar, a
través del seu exemple, com les dones han de fer esforços
suplementaris als dels homes per assolir reconeixement professional.
Dos dels conceptes que va destacar com a importants en
la seva trajectòria van ser els de l’esforç per assolir els propòsits fixats, d’una banda; i el de l’equilibri, a l’hora de poder compaginar els àmbits personals, familiars, les amistats
i el treball. Filla d’infermera i de metge, Meritxell Arenas va
néixer a Lleida i va créixer a Torrelavit. Els seus pares li havien transmès els valors de l’esforç, el sacrifici , la constància
i el treball. Per superar el MIR va haver de dedicar 12 hores
d’estudi diàries durant un any. També va assenyalar que quan
es va quedar embarassada de la seva filla, en el segon any
de residència a l’Hospital Clínic, tenir fills en aquell moment
professional “no estava ben vist”.
L’any 2.000 va començar a treballar al servei d’oncologia
de Reus i fins el 2003, vivint a Barcelona, va haver d’agafar el
tren cada dia a les 6 del matí per anar a treballar. El seu segon fill tenia només 3 mesos quan es va haver de reincorporar
a l’Hospital. Per Meritxell Arenas aquells van ser alguns dels
moments més complicats a l’hora de
compaginar la seva vida professional
amb la familiar. Tal i com va fer amb la
primera filla, volia alletar amb llet materna al seu fill petit, fins els 6 mesos. Les
circumstàncies eren diferents, però ho
va voler mantenir i arribar al sisè mes
del nen va ser per a ella “un alliberament”.
Aquell 2003 es traslladen a viure a
Sant Miquel i el 2008 va llegir la seva
tesi doctoral. El 2010 va passar a ser
nomenada cap del servei de Radioteràpia de l’Hospital de Reus, sent l’única
dona a Catalunya que és cap de servei

d’aquesta especialitat oncològica.
Meritxell Arenas també és vicepresidenta de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i forma part
de la Junta de l’Associació Espanyola d’Oncologia Radioteràpica.
També es professora de la Universitat Rovira i Virgili.
Després de 10 anys sense ferho, li va costar molt tornar a conduir el cotxe un cop instal.lada a
Sant Miquel. En el terreny personal
i professional assenyala com a molt
importants els dos mesos que va
passar a Londres amb la seva família l’estiu del 2013. Manifestava
que l’oncologia li havia ajudat a ser
més empàtica i a fer un creixement
personal i professional.
També va tenir paraules en homenatge al Pol, veí del poble mort
fa gairebé un any per càncer infantil, del qui va dir que era un exemple
“de com viure la vida amb intensitat”. Meritxell Arenas finalitzava la seva intervenció preguntat-se si els homes ho tenen
més fàcil i agraint a totes les persones que formen part “del
camí de la meva vida”.
Durant el col·loqui posterior, coincidia amb la regidora
d’ERC, Fina Mascaró, en assenyalar la importància que té que
les dones s’animin a acceptar càrrecs de responsabilitat. A
pregunta del seu marit, Josep Maria Sánchez, Meritxell Arenas
també va concloure que la capacitat de treball i de conciliar
vida familiar i laboral la tenien “totes les dones que hi havia a
la sala”. Abans de la conferència de Meritxell Arenas, l’alcalde,
Lucas Ramírez, va donar lectura a un manifest institucional
que recordava que el 8 de març simbolitzava la lluita històrica
per la igualtat de gènere. En el text es fixa el compromís de
treballar per fer efectiva la igualtat de gènere, tot destacant
que garantir la igualtat d’oportunitats “és avançar cap a una
societat més democràtica”. El manifest també denuncia que
lleis estatals com la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local són un atac a l’autonomia dels municipis i amenacen serveis
que es presenten des dels
ajuntaments com els que
s’adrecen a les dones.
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A ritme de Carnaval durant 3 setmanes
El 2017 serà recordat pel grup de Carnaval de Sant Pere
Molanta. Els primers dies de març, en el tercer i darrer cap
de setmana amb rues, es confirmava que el grup s’ha situat
entre les agrupacions més guardonades del Carnaval al Penedès. Divendres 3 a la nit obtenien el primer premi a la rua
de Vilafranca i el diumenge 5 arrodonien el seu palmarès amb
el primer premi a Santa Fe del Penedès. Abans, el dissabte 4, també van poder fer-se amb el 2n premi en l’exhibició
de comparses del carnaval de La Ràpita. A aquesta collita
de guardons assolida aquests darrers dies, cal afegir-hi el 2n
premi que van obtenir en el primer concurs de comparses
celebrat a Sant Miquel , així com el 1r premi del concurs de la
rua de Calafell platja.
Moja vivia dissabte 4 de març una multitudinària Rua de
Carnaval. Era la onzena edició de l’activitat i en els anteriors
10 anys la presència de públic sempre havia estat molt nombrosa. Però diverses fonts coincideixen en assenyalar que
mai s’havia concentrat una gernació de gent tan nombrosa
com la reunida aquest 2017. Així mateix ho apuntaven els
agents municipals d’Olèrdola. La seva feina va ser clau a
l’hora d’afrontar l’allau de vehicles que va rebre Moja en un
marge molt estret de temps, entre quarts de vuit del vespre i
les 9 de la nit. La nova zona urbanitzada de La Plana va ser
determinant per a atendre les necessitats d’aparcament.
A aquest èxit organitzatiu i de convocatòria assolit pel
grup de Carnaval de Moja en la rua que promouen, s’afegia al
gran carnaval viscut per l’agrupació aquest 2017 amb “Temps
de festa”, en l’any del seu 20è aniversari. L’endemà de la rua
que organitzaven assolien el primer premi en l’apartat de carrosses de la Rua de Sant Pere Molanta, mentre que el premi
en l’apartat de comparses el va obtenir “La màgia d’un poble”, de les Cabanyes. El concurs compta amb el patrocini de
Fleca Fontanals i del cafè de la Societat.
Pel grup de Moja aquest premi a Sant Pere Molanta es

Comparsa de Moja

sumava als reconeixements assolits al Vendrell (amb el 2n
premi i la millor coreografia), el tercer premi que recollien a
Calafell, així com el premi al públic al Carnaval del Casino de
Vilafranca.
El grup de Carnaval “Tots per un”, amb seu a Sant Miquel
d’Olèrdola, ha fet una valoració satisfactòria de la seva activitat en les rues d’aquest 2017. Amb “Els colors de l’iris”, el
grup ha centrat enguany els seus esforços en oferir una comparsa treballada que ha transmès energia positiva i vitalitat
allà on han anat, sense defallir.

“Tots per un”

Presentació de contes solidaris
Olèrdola ha estat un dels primers municipis del Penedès en
acollir les presentacions del conte “El pirata Octavi”. L’expectació
per conèixer la història i recolzar
la causa solidària que motiva el
conte és molt elevada, com així
es posava de manifest dilluns 23
i dimarts 24 de gener en les presentacions convocades pel Servei
de Biblioteca Oberta a les escoles
Rossend Montané i Circell. Les biblioteques es van omplir per seguir
les explicacions de l’autora del conte, Anna Bonet; i veure en acció a l’il.lustrador, Joan Ramon Buisan. Les presentacions solidàries
a Olèrdola han continuat aquests darrers dies. Dijous 2 de març a
Moja i dilluns 6 de març a Sant Pere Molanta es presentava l conte
“Somriures valents”. La seva autora, Marta Fos, va conduir una pedagògica i musical presentació d’un llibre que mostra la malaltia de
Duchenne explicada per un nen que pateix aquesta distròfia muscular.

El Casal d’Avis de Moja acull un
taller d’entrenament de la memòria
Fins el proper 29
de març, una desena
de veïnes de Moja es
troben els dimecres al
matí al Casal d’Avis per
a participar en un taller
d’estimulació cognitiva.
L’activitat és gratuïta i
l’organitza l’Ajuntament
d’Olèrdola, amb la voluntat de poder-la realitzar també properament en els altres dos casals d’avis
del municipi.
La psicòloga Carol Marcet, veïna de Moja, és
l’encarregada de conduir l’activitat. El plantejament és
que el taller sigui dinàmic i inclogui el treball de la memòria, l’atenció, el raonament o el càlcul, amb activitats diverses i divertides.

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

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

