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S’aprova un conveni de col·laboració
amb el Síndic de Greuges 

L’Ajuntament deixa de tenir deute i aprova una modificació de pressupost de 2 milions d’euros

En el ple celebrat el 28 de març 
l’Ajuntament d’Olèrdola va aprovar per 
unanimitat la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb  el Síndic de Greu-
ges de Catalunya. Segons es recull en 
l’acord, el conveni pretén impulsar la 
presència del síndic al municipi, a través 
d’actuacions com la tramesa d’un infor-
me anual específic que reculli la situació 
de les queixes tramitades. També es 
contempla la possibilitat de realitzar una 
visita anual de l’equip itinerant del Ser-
vei d’Atenció a les Persones del Síndic 
de Greuges i la proposta d’iniciar vies de 
mediació per tal de facilitar la resolució 
de les queixes que se li hagin fet arribar 
al Síndic.

Xavier Serramià, portaveu del govern 
municipal, recordava que el Síndic té la 
missió de defensar els drets fonamentals 
i les llibertats públiques dels ciutadans 
i explicava que el conveni instituciona-
litzava “una col·laboració que ja venim 
portant de sempre”. L’alcalde d’Olèrdola, 
Lucas Ramírez, posava l’accent en 

Es licita la concessió d’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar preveient una durada de vint anys amb una inversió inicial de 90.000 euros
En la sessió ordinària de ple celebrada el 28 de març, 

l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava la licitació de la concessió d’ús 
privatiu de la zona esportiva de Daltmar, incloent les pistes, la pis-
cina i el servei de bar d’aquesta zona d’equipaments del municipi. 
La licitació va ser aprovada amb els vots favorables d’ApO i ERC i 
el posicionament contrari del PDeCAT. 

Tal i com resumia el regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, s’ha 
volgut donar “un replantejament de la concessió”  després de que 
els dos models de concessió fets fins ara no haguessin anat bé. 
En la licitació aprovada s’estableix una concessió llarga, a 20 anys, 
prorrogable després anualment fins als 25. En el primer any de 
concessió, l’adjudicatari haurà de garantir una inversió de 90.000 
euros. El propòsit és el de donar un impuls i dinamitzar aquesta 
zona esportiva de Daltmar, impulsant així també l’esport i l’esbarjo 
a tot el municipi. L’alcalde, Lucas Ramírez, qualificava el planteja-
ment de la concessió com a ambiciós amb el propòsit de donar 
vida a aquesta zona d’equipaments.

ERC votava a favor de la licitació perquè calia que l’espai es-
tigués al servei dels veïns però valorava que “serà molt difícil que 
algú agafi la concessió” per les exigències econòmiques que es 
demanen, tal i com assenyalava la portaveu d’ERC a l’Ajuntament, 
Fina Mascaró.

Des del grup del PDeCat, el seu regidor portaveu, Josep Sán-
chez, criticava “que no hi hagués cap estudi econòmic que valorés 

En sessió ordinària de ple celebra-
da dimarts 28 de març, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha aprovat una modifica-
ció de pressupost de més de 2 milions 
d’euros. La modificació inclou prop d’1’7 
milions per a inversions, així com desti-
nar 357.000 euros a la cancel·lació an-
ticipada de crèdit. Amb l’amortització, 
l’Ajuntament deixa de tenir deute i això 
li permet tenir més marge de maniobra 
per aplicar els romanents de tresoreria 
i poder invertir en partides com serveis 
socials, tal i com va destacar el regidor 
d’Hisenda, Xavier Serramià.

La modificació es finança amb el ro-
manent de tresoreria de l’any 2016, que 
es tancava amb 3.451.000 euros per a 
despeses generals. Serramià va detallar 
que el romanent de tresoreria s’explica 
pels majors ingressos (885.000 euros)  
i per despeses previstes que no s’han 
gastat (805.000 euros més), que in-
clourien estalvis en serveis per valor de 
250.000 euros o 200.000 euros en in-
versions  no realitzades. Serramià va fer 
notar que dins del romanent hi havia par-
tides ja compromeses com els més de 
350.000 euros en despeses autoritzades 
per a inversions, pagaments pressupos-
tats, així com una important partida de 
fiances,  per valor de 482.000 euros.

Entre les inversions que es financen 
amb la modificació s’inclouen 177.000 
euros per a la Torre de Moja, 550.000 
per al cobriment de la pista de l’escola 

la inversió que es demana al plec de condicions”. També conside-
rava que en el plec no està valorat tot l’equipament que entraria en 
la concessió.

En el ple del 28 de març també s’aprovaven les cinc mocions 
presentades, totes per unanimitat. En una s’acordava l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Olèrdola a una declaració institucional del govern 
de la Generalitat sobre el 8 de març, dia internacional de les dones. 
Una altra moció aprovada amb el vot favorable de tots els regi-
dors, comportava l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte Nacional pel 
Referèndum. Una tercera moció mostra el suport de l’Ajuntament 
a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la residència Inglada 
Via , mentre que un quart text aprovat comporta que l’Ajuntament 
s’adhereix a la campanya “Casa nostra és casa vostra” per acollir 
refugiats. Els tres grups  també aprovaven una moció que dema-
na que “els supòsits d’inexistència d’increment del valor del sòl 
deixin d’estar subjectes a l’impost sobre l’increment del valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana”.

En l’apartat d’informacions de les diferents regidores, Pere Sa-
durní, detallava l’activitat del Servei de Biblioteca Oberta i anun-
ciava que des d’abril el Punt d’Informació Turística obrirà també 
diumenge gràcies al suport de la Diputació. Eva Ruiz, regidora 
de sanitat, especificava que la inversió prevista al consultori de 
Moja aprovada en la modificació de pressupost  va més enllà de 
les obligacions que inclou l’acord de manteniment d’aquest espai 

què el conveni amb el Síndic “apropa 
l’administració al ciutadà”.

A instàncies d’ERC, el govern va 
manifestar que es demanarà a la Sin-
dicatura que visiti el municipi un cop a 
l’any. La portaveu del grup municipal 
d’ERC, Fina Mascaró, també manifes-
tava que l’Ajuntament no sempre ha 
respost en els terminis establerts a la 
documentació requerida pel Síndic en 
queixes presentades per veïns.

Des del PDeCAt també es va estar 
d’acord en demanar a la sindicatura 
la seva visita al municipi un cop l’any. 
ERC també va proposar que en el con-
veni s’assenyalés que en cas de crear 
un síndic de greuges local  el seu no-
menament seria per consens. El govern 
va explicar que “no tenen previst” crear 
aquesta figura, però sí es va mostrar 
d’acord en què constés en acta que si 
es produís aquest nomenament es faria 
consensuadament. Després de Vila-
franca i Sant Sadurní, Olèrdola és el ter-
cer municipi de l’Alt Penedès en signar 
amb el Síndic de Greuges un conveni 
de col·laboració. Segons es pot consul-
tar en la mateixa pàgina web del Síndic, 
l’Ajuntament de Sant Sadurní té en vi-
gor l’acord des del desembre de  2008, 
mentre que  el conveni de col·laboració 
amb la Síndica de Greuges de Vilafran-
ca data de desembre de 2004.
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que altres eren “excessives”.  
Josep Sánchez, portaveu del PDe-

CAT, considerava que calia contemplar 
el nou ambulatori,  preveure millores en 
places i carrers i ampliar  voreres. En 
canvi valorava com a “desorbitat”  dedi-
car 99.000 euros per a senyalitzacions i 
550.000 per al cobriment de la pista po-
liesportiva de Sant Pere.

El PDeCAT també va voler subratllar 
que  “falta manteniment i gespa” al camp 
de futbol de Sant Miquel, que no hi ha 
piscina municipal oberta a l’estiu i que la 
modificació també podria garantir incre-
ments de subvencions per a  les entitats 
o bé la compra de llibres de text pels es-
colars del municipi.

El regidor d’urbanisme, Juanma 
Samblás, posava l’accent en què exis-
tien projectes ja aprovats i adjudicats, 
que només tenien pendent per a execu-

Es licita la concessió d’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar preveient una durada de vint anys amb una inversió inicial de 90.000 euros
amb el departament. També 
s’anunciava que s’està tre-
ballant perquè properament 
s’ampliï l’atenció sanitària al 
consultori de Sant Miquel.

El regidor d’urbanisme, 
Juanma Samblás, recorda-
va que el camí de Moja a 
Daltmar passarà a dependre 
de la xarxa de Carreteres de 

que la subvenció seria d’un màxim del 50% del projecte presentat, 
com sí s’assenyala en les bases genèriques. El govern municipal 
va explicar que s’oferiria assessorament a cada entitat que ho 
demanés en la convocatòria de subvencions. També es detalla-
va que en les properes setmanes s’aprovaria la convocatòria de 
subvencions per a empreses que contractin aturats, ampliant el 
seu àmbit amb el propòsit de beneficiar també a petites empreses 
i autònoms. També s’informava que la Generalitat havia demanat 
permís per a fer obres d’accessibilitat a l’església de Sant Miquel 
del conjunt Monumental.A preguntes del grup del PDeCAT el go-
vern informava que els serveis tècnics havien avaluat l’estat de 
les instal·lacions de Daltmar. També es comunicava que es man-
tindrien entrevistes  amb les persones que s’havien interessat per 
la concessió del Local Nou però que no van acabar de presentar 
propostes, quedant deserta la convocatòria. També es donava a 
conèixer que s’adaptaria la taxa de teleassistència a la nova tarifa 
marcada per la Diputació, per això no s’havia cobrat aquests pri-
mers mesos. El govern també responia al PDeCAT que el pas a 
carretera del camí de Daltmar era una decisió política fonamenta-
da en informes tècnics i l’avaluació feta per la Diputació. El regidor 
Pere Sadurní  confirmava que s’ha creat una nova entitat,  el Sant 
Miquel  d’Olèrdola CF. Des del grup del PDeCAT també s’instava al 
govern a que realitzés actuacions per a reclamar l’IBI que li corres-
pondria cobrar pel terreny que ocupa a Olèrdola l’autopista AP7.

la Diputació i que s’havia obtingut finançament  de la Diputació, a 
través del Consell Comarcal, per a la integració paisatgística del 
polígon de Sant Pere Molanta.

La regidora de cultura, Arantxa Torres, confirmava que la Tro-
bada d’Olèrdola es farà el primer cap de setmana del mes de juny 
i el 6 de maig la Trobada de la gent gran.

En el torn de precs i preguntes, el grup d’ERC lamentava que 
s’hagués assabentat per la premsa de l’estrena de la Ruta dels 
Castells de la Marca Penedès. També reiterava la petició d’instal·lar 
una pilona al darrera del Local Nou de Moja, així com de posar 
una senyal a la rotonda d’accés a Moja. Aquesta formació també 
s’interessava per l’estat de la convocatòria de subvencions a les 
empreses que contractin aturats. També feien notar que en les ba-
ses específiques de la convocatòria de subvencions no s’establia 

de Sant Pere Molanta, 90.000 per a 
l’adquisició dels terrenys del camp de 
futbol de Sant Pere Molanta o 99.000 
euros per a senyalització. L’actual con-
sultori de Moja s’adequarà amb una in-
versió de 30.000 euros.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, 
assenyalava que la modificació permet 
acabar de completar projectes iniciats, 
en alguns casos ja adjudicats, que es 
preveuen enllestir en els propers mesos. 

El grup municipal d’ERC valorava que 
el romanent de tresoreria s’explica per-
què “les partides no s’executen” i  va ex-
posar que hi ha partides que “els hi sonen 
de l’any passat”, com les de senyalitza-
cions, la torre de Moja,  l’aparcament de 
davant de l’escola de Moja o la rehabili-
tació de l’edifici de Correus . També qua-
lificaven com a incongruent que s’instal.
lés un punt de càrrega per a vehicles 
elèctrics però que no s’hagués bonificat 
als vehicles d’aquest tipus en les orde-
nances fiscals.

Fina Mascaró, portaveu del grup mu-
nicipal d’ERC, subratllava que moltes 
de les inversions s’arrosseguen d’altres 
anys.

El grup d’ERC  s’abstenia en la modi-
ficació i valorava de manera positiva que 
s’incorporés una partida de 10.000 euros 
per a serveis socials.

El grup del PDeCat va votar en con-
tra perquè  entenia que en la modificació 
hi faltaven partides necessàries, mentre 

tar-se l’habilitació de la partida econòmi-
ca  per aquest 2017. El regidor portaveu 
del  govern, Xavi Serramià, indicava que 
hi havia inversions que depenien de ter-
cers, no només de l’Ajuntament. Per a 
il.lustrar-ho va recordar que per a cobrir 
la pista de l’escola de Sant Pere cal que 
el Departament aprovi la cessió, el circuit 
de running de la Muntanyeta depèn d’un 
Pla Especial d’aquest espai que elabora 
la Diputació i per la compra dels terrenys 
del camp de futbol de Sant Pere Molanta 
cal l’acord amb el propietari, el Bisbat.

Després que Salut rebutgés 
l’oferiment municipal de signar un con-
veni de col·laboració per a construir el 
nou consultori de Moja, “perquè la llei 
estatal ho impedeix”, ERC va formalit-
zar en el ple la proposta de consultar 
als veïns si estarien disposats a que es 
construís l’equipament amb diners de 
l’Ajuntament. Des d’ApO es va destacar 
que” no assumirien responsabilitats que 
no els hi pertocaven”.

En relació a la demanda de més 
serveis socials, ApO incidia en què es 
cobreixen les necessitats del municipi 
d’acord amb els criteris de serveis so-
cials. 

El govern va aprofitar el debat per 
anunciar que es convocaria un procés 
de participació ciutadana per a decidir 
com ordenar la zona del camp de futbol 
d’El Bosquet de Sant Miquel, optant en-
tre tres propostes. 
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Un centenar de persones en l’estrena de la ruta dels Castells de Marca
Un centenar de perso-

nes participaven, diumen-
ge 19 de març al matí, en 
la caminada  de presenta-
ció de la ruta dels Castells 
de Marca al Penedès. Im-
pulsada pels ajuntaments 
d’Olèrdola, Santa Marga-
rida i els Monjos i Caste-
llet i la Gornal, Castells de 
Marca és una ruta circular 
de gairebé 27 quilòme-
tres que uneix els castells 
dels tres municipis amb 
la voluntat de donar a conèixer aquests tres conjunts pa-
trimonials i turístics de l’antiga línia fortificada que defensà 
les terres conquerides a l’Al-Andalus en els primers segles 
medievals.

La ruta es pot fer d’una tirada o bé recorrent els cas-
tells per etapes a partir de tres trams diferenciats. El tram 

de la ruta estrenat el 19 de 
març comença al castell 
de Penyafort, edificat so-
bre una penya del riu Foix. 
Després  la ruta baixa cap 
al riu, per continuar per 
la plana i acostar-se a un 
entorn industrialitzat, fins  
arribar a Santa Margarida, 
ara pràcticament en ruï-
nes. Continua per camins 
enmig de vinyes i pinedes 
amb un sotabosc ric en 
plantes aromàtiques fins 

l’ermita de Penyafel. El camí segueix en direcció al Parc 
d’Olèrdola. Prop de Mas Granell la ruta coincideix amb el 
PR-C 148, passa per la masia de Can Castellví i baixa al 
fondo de la Seguera. La pujada al castell d’Olèrdola, punt 
final de la ruta, és per la font de l’Alba.

Editat el Pla de conservació dels 
parcs del Garraf i Olèrdola

La Diputació de 
Barcelona ha editat 
el Pla de conservació 
del patrimoni natural i 
de la biodiversitat del 
Parc del Garraf i el 
Parc d’Olèrdola, que 
formen part de la Xar-
xa de Parcs Naturals, 
i que recull el treball 

realitzat pel grup de científics i experts amb la finalitat de pre-
servar els seus valors naturals.

El Pla, aprovat pels consells assessors dels dos parcs el 24 
de maig de 2016, és una eina essencial per a la gestió i con-
servació d’aquests espais així com per salvaguardar la seva 
diversitat i la seva riquesa natural i paisatgística. La publicació 
es pot descarregar en PDF a la Llibreria de la Diputació. 

El Pla de conservació del Parc del Garraf i del Parc 
d’Olèrdola, gestionats per la Diputació de Barcelona, va ser 
impulsat amb la finalitat d’elaborar un conjunt de metodo-
logies i programes per tal de desenvolupar la futura gestió 
d’aquests espais.

El document exposa, a partir de les normatives de con-
servació dels parcs, les diferents amenaces i pertorbacions 
que afecten aquests espais, amb una diagnosi per determinar 
els aspectes patrimonials com la geologia, la conservació dels 
hàbitats, especialment els rupícoles, propi de les zones roco-
ses, especialment els penya-segats, així com els forestals, els 
aquàtics i els subterranis, a més de la flora autòctona.

El Pla presenta també les accions per la conservació de la 
fauna, amb capítols específics pels invertebrats, els amfibis, 
els rèptils, les aus, els quiròpters i altres mamífers, així com un 
catàleg d’accions per a la conservació, protecció del territori 
i per a la gestió de l’aigua, així com les accions d’educació i 
conscienciació mediambiental.
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Per encàrrec de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, aquest mes de març 
una empresa especialitzada  ha 
completat treballs de millora en 
els sistemes d’alarma de les es-
coles Circell de Moja i Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta.

Les millores aplicades supo-
sen arranjar deficiències detec-
tades en els simulacres periòdics 
d’evacuació que es fan a les es-
coles en horari lectiu. En el cas de 

Preinscripció a les escoles bressol del 3 al 12 de maig 

L’Ajuntament d’Olèrdola millora els sistemes 
d’alarmes de les escoles 

Les famílies del municipi que tenen infants nascuts els 
anys, 2015, 2016 i 2017 han rebut una carta signada per la 
regidora d’Escoles Bressol, Eva Ruiz, on es detallen les infor-
macions relatives a la preinscripció a les llars d’infants per al 
proper curs 2017-18.

En la carta es recorda que a Olèrdola el període de preins-
cripció restarà obert del 3 al 12 de maig. Tant a l’escola bres-
sol Gotims de Moja com a l’escola bressol el Pàmpol de Sant 
Pere Molanta es disposen de places per a infants nascuts en-
tre el gener de 2015 i el desembre de 2016. A l’Escola Bressol 

Gotims es disposa, a més, d’una aula pels nadons nascuts a 
partir del mes de gener de 2017.

Segons el cens, hi ha un total de 62 infants nascuts en 
aquestes dates, dels quals 16 ja són usuaris del servei 
d’escoles bressol i han confirmat la seva assistència el proper 
curs.

 Per tal de donar a conèixer les instal·lacions i el projecte 
pedagògic de les escoles,  l’Ajuntament d’Olèrdola animava  a 
les famílies a visitar les dues escoles bressol durant les jorna-
des de portes obertes convocades abans de l’inici del període 
de prescripcions, el dijous 20 d’abril a Sant Pere Molanta i el 
divendres 21 a Moja. 

Les sol·licituds de preinscripció per l’escola bressol Go-
tims es recolliran en aquest centre, del 3 al 12 de maig, en 
horari de 8:30 a 10:00h. Les sol·licituds de preinscripció per 
l’escola bressol El Pàmpol es recolliran en aquest centre de 
les 14:30 a les 16:00h, des del dia 3 fins el 12 de maig.

La documentació necessària per tal de formular la preins-
cripció es pot obtenir a les escoles bressol, en el propi Ajunta-
ment i a la pàgina web municipal www.olerdola.cat.

Per qualsevol dubte, les persones interessades es poden 
adreçar a l’escola bressol Gotims de Moja, al telèfon 93 817 
27 92; a l’escola bressol El Pàmpol, al telèfon 93 892 35 93 o 
bé a l’Ajuntament d’Olèrdola, al telèfon 93 890 35 02.

L’admissió de les preinscripcions es regirà pels criteris de 
preferència establerts pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, que es poden consultar a la pàgina web: www.
gencat.cat/preinscripcio

l’escola Rossend Montané, s’ha procedit a canviar la centraleta d’alarma de 
robatori  o intrusió i s’ha millorat la ubicació dels detectors. En el cas del sis-
tema d’alarma per incendi o emergència, s’ha revisat la centraleta i millorat 
les sirenes, instal·lant-ne una de nova.

A l’escola Circell de Moja, els treballs s’han centrat en l’edifici d’obra. El 
sistema per detectar robatoris o intromissió funcionava sense incidències i no 
ha estat necessari fer cap millora. En el sistema d’alarma per incendi  o emer-
gència s’ha instal·lat una centraleta nova. Als mòduls, properament es preveu 
millorar el sistema d’alarma i d’evacuació en cas d’incendi i d’emergència. 

Aquestes millores s’han aplicat des de finals de desembre i fins aquesta 
primera quinzena del mes de març, amb una inversió municipal de prop de 
4.000 euros. El regidor d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sa-
durní, ha indicat que “s’ha fet una inversió important per part de l’Ajuntament 
perquè s’ha cregut prioritari la protecció i la seguretat dels nostres escolars, 
docents, i dels centres”.

La colla de
diables petits de Moja 
necessita incorporar

vuit timbalers

Els nens o les nenes que estigueu in-
teressats/des, que tingueu vuit o més 
anys, podeu enviar la vostra sol·licitud al 
correu electrònic:
diablespetitsdemoja@hotmail.com

Cal que indiqueu el nom complert, la 
data de naixement i el motiu pel qual us 
agradaria ser membre dels diables petits 
de Moja.

La convocatòria es tancarà el divendres 
12 de maig a les 20h.

Farem un sorteig entre totes les 
sol·licituds el dissabte 13 de maig a les 
cinc de la tarda a la Xarxa.

Esperem el vostre correu!
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Torrelles de Foix acollia diumenge 26 de març la cloenda de 
la 26a Roda de Teatre de l’Alt Penedès. L’acte va comptar amb 
més de 200 persones, entre les quals s’hi trobaven l’alcalde 
d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i membres dels grups de teatre 
l’Arrel de Sant Miquel i El Folre de Sant Pere Molanta

Des d’octubre del 2016 i fins el març d’aquest any han es-
tat 26 les representacions ofertes dins de la Roda.  La mitjana 
d’espectadors ha estat  de 100 persones per actuació, la qual  
cosa suposa que han estat més de 2000 les persones que han 
assistit de públic a la 26a Roda de grups amateurs de teatre de 
l’Alt Penedès.

Olèrdola ha tornat a tenir un paper molt rellevant en aquesta 
Roda de Teatre. Ha acollit fins a 5 de les 26 actuacions, sent 
el municipi on s’ han programat més representacions. També 
ha estat molt destacada l’aportació dels dos  grups de teatre 

S’acomiada una Roda de Teatre amb presència destacada d’Olèrdola

Dijous 23 de març, els alumnes de sisè de l’escola Ros-
send Montané de Sant Pere Molanta enregistraven la cançó 
“Poesia dedicada”, en homenatge a Rossend Montané. La 
gravació culminava una de les nombroses activitats que l’es-
cola realitzava el curs passat, en motiu del projecte transversal 
dedicat a conèixer la trajectòria de qui dóna nom a l’escola. 

Els alumnes de cicle superior van redactar poesies re-
memorant la figura de Rossend Montané. Seleccionant frag-
ments d’aquests poemes es va elaborar una cançó, amb mú-
sica composada per Cisco Barrero, pare d’un dels alumnes. 
En el 25è aniversari de la mort de Rossend Montané, per la 
Castanyada, la cançó s’estrenava i el 23 de març arribava el 
dia d’enregistrar-la. 

El Toc d’Olèrdola actua
a l’Aeroport del Prat

Dilluns 3 d’abril al matí arribava a l’Aeroport del Prat el pri-
mer vol de Singapur a Barcelona completat en Airbus A350. 
La companyia que explota aquesta ruta, Airlines Singapore, 
va voler donar rellevància a aquesta estrena i va organitzar 
un acte de recepció on hi va participar el ball de bastons “El 
toc d’Olèrdola”. El grup va oferir una àmplia mostra dels seus 
balls i va causar una grata impressió entre els passatgers, que 
seguien les evolucions del ball molt atents  i encuriosits.

d’Olèrdola a la Roda. Sumats, han contribuït també amb 5 de 
les 26 funcions.

T’agradaria ser Bastoner/a?
I picar els bastons ben amunt?

Doncs no t’ho pensis més! El ball de bastons el Toc d’Olèrdola, necessita incorporar nous membres!

Els assajos es fan habitualment els divendres de 20:30 a 22:00 hores, al centre cívic la Xarxa de Moja . Pots enviar un correu 
electrònic a l’adreça: eltocdolerdola@gmail.com o anar un dia d’assaig a la Xarxa. Animeu-vos!! Una bona oportunitat per 

gaudir del món bastoner, i de la cultura catalana, amb el toc d’Olèrdola!!!  T’ho perdràs?
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L’Ajuntament ha invertit 6.000 euros en dos anys
al camp de futbol de Sant Miquel

L’Ajuntament d’Olèrdola ha rea-
litzat treballs de manteniment i mi-
llora del camp de futbol de Sant Mi-
quel d’Olèrdola per valor estimat de 
6.000 euros els dos darrers anys. 
Les actuacions han inclòs la retira-
da de la sorra de platja sobrant del 
terreny de joc i el seu anivellament, 
així com la revisió del sistema de 
rec. Aquestes dues intervencions 
han suposat una inversió en cada 
cas de 1.500 euros. Als vestidors 

nou comptador d’aigua de més ca-
pacitat per a que hi hagi més pres-
sió a les dutxes. Sumades aques-
tes actuacions han suposat una 
inversió de 6 mil euros en dos anys 
i millorar un camp de futbol que era 
“impracticable”, tal i com indicava 
el regidor d’esports de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Pere Sadurní.

 Les instal·lacions són utilitza-
des regularment pels equips de fut-
bol base de La Plana Rodona, que 

també s’han procedit a fer  millores com l’arranjament de 
desperfectes, el canvi de polsadors de totes les dutxes i la 
substitució de fluorescents. L’Ajuntament ha assumit la nete-
ja puntual dels vestidors i els seus entorns, treballs de tallar 
branques dels pins, eliminació d’herbes i neteja general, així 
com el sanejament de desaigües.

La brigada municipal també ha procedit a eliminar barre-
res arquitectòniques a les dutxes, fer feines de fontaneria, la 
retirada de sorra de platja, el trasllat de porteries de futbol 7, 
la reparació de la tanca metàl·lica que envolta el camp i de la 
canal de recollida d’aigua de la teulada dels vestidors. Altres 
millores fetes han estat la reparació de 3 focus i instal·lar un 

disputen els seus partits de competició en les instal·lacions 
d’Els Pins de Moja en disposar de gespa artificial.

Les actuacions de millora continuaran properament en 
aquesta instal·lació esportiva amb la col·locació de noves xar-
xes protectores, tal i com es va fer en el perímetre del camp de 
futbol de Sant Pere Molanta.

Sadurní posa l’accent en què les actuacions de l’Ajuntament 
han transformant “un camp amb sorra de platja en un camp 
apte pel futbol”. El regidor d’esports manifestava que estan 
satisfets “de donar vida al poble, amb escolars de tots els nu-
clis del municipi practicant esport”.

Visita guiada gratuïta
al Sant Sepulcre el 14 de maig

Per tercera vegada en 2 anys, l’ Ajuntament d’Olèrdola or-
ganitza una nova visita al Sant Sepulcre dins les Rutes del 
Patrimoni. Serà el proper diumenge  14 de maig, sota el guiat-
ge de l’empresa Tríade, i s’han establert  tres torns de visita 
gratuïta: a les 10.30 , 11.30 i a les 12,30 h.

 El Sant Sepulcre és l´unica església romànica de planta 
circular del Penedès. El temple va ser  la seu d´un Priorat de 
canonges del Sant Sepulcre fins el segle XV i el 1954 es des-
cobriren unes pintures romàniques del segle XI, sobre el judici 
final.És un Bé cultural d´interés nacional declarat Monument 
històrico-Artístic.

Per visitar.lo s’ ha de fer la inscripció a partir del 2 de maig 
a través de l’adreça de correu electrònic olerdola@olerdola.cat 
o  bé al telèfon de l´Ajuntament, el 938903502. Les places són 
limitades i es prega puntualitat.

Una trentena de persones en la visita a 
les coves de la Vall i als forns de calç

Les visites per donar a conèixer el patrimoni del munici-
pi estan tenint una gran resposta. Dissabte 1 d’abril l’Ajunta-
ment d’Olèrdola organitzava una nova ruta guiada gratuïta i 
l’acceptació va ser molt elevada. Una trentena de participants 
aprofitaven l’ ocasió per a conèixer de primera mà les balmes 
de la Vall i els forns de calç de Can Castellví. Sota el guiatge i 
les explicacions de Xavi Esteve, de l’empresa especialitzada 
Tríade, els visitats van poder resoldre dubtes relacionats amb 
els habitatges medievals, les sitges que hi ha a les Balmes, la 
premsa de vi  i el molí de sang. Molts dels inscrits eren esco-
lars que van realitzar gran varietat de preguntes al guia.

La ruta va ser presentada per Pere Sadurní, regidor de pa-
trimoni, que es mostrava molt satisfet pel resultat que estan 
tenint aquestes propostes per a donar a conèixer el patrimoni 
d’Olèrdola, tant per la resposta de visitants del municipi  com 
de localitats pròximes com Vilafranca.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Moja torna a escoltar els sons
de les caramelles

Moja ha tornat a tenir caramelles. Diumenge de Pasqua 
al migdia, abans de missa, el grup de cantaires de l’Ateneu 
Mogenc “Fem Poble” van oferir un petit recital de caramelles 
al pati de la capella de Sant Esteve, sota la direcció de Núria 
Ametller. El temps va acompanyar i l’activitat va tenir un ampli 
seguiment.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola, fax
Ajuntament d’Olèrdola, Agents municipals
Mossos d’Esquadra (comissaria de Vilafranca)
Hospital Comarcal
Creu Roja
Farmàcia de Moja
Farmaciola de Sant Pere Molanta
Sanitat Respon. Generalitat
Consultori Mèdic de Sant Pere Molanta
Consultori Mèdic de Moja
Emergències de Catalunya
CEIP “El Circell”, Moja
CEIP “Rossend Montané”, Sant Pere Molanta
Escola Bressol “Gotims”, Moja
Escola Bressol “El Pàmpol”, Sant Pere Molanta
Canal 20 Ràdio Olèrdola
Taxi Olèrdola
Deixalleries d’Olèrdola
Deixalleria de Vilafranca
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Servei d’informació de la Generalitat
Servei Jove Olèrdola                     
Dipòsit comarcal de runes

938 903 502  
938 171 059
938 901 670  
938 921 154
938 180 440
938 923 232  
938 903 619  
938 923 862  
902 111 444  
938 920 749  
938 170 363  
112
938 171 452  
938 181 844  
938 172 792  
938 923 593  
938 915 420  
629 364 338  
938 903 502  
937 431 482  
938 900 000  
012
647 41 68 64  
93 890 25 88  

L’Escola de Puntaires ha celebrat el seu  
22è aniversari

L’Escola de Puntaires d’Olèrdola celebrava amb un bere-
nar, el passat dissabte 1 d’abril, el seu 22è aniversari. La tro-
bada es feia al Centre Cívic La Xarxa de Moja i  permetia a les 
puntaires compartir una estona agradable mentre recordaven 
les seves vivències fent puntes de coixí  al municipi.

La celebració d’aquest 22è aniversari ha coincidit amb la 
creació de l’associació de l’Escola de Puntaires d’Olèrdola. 
La formació de l’entitat ha de facilitar els tràmits de l’escola 
de puntaires a l’hora de buscar ajudes, tal i com destaca la 
professora de l’escola de puntaires, Enriqueta Mata.

Per primavera, l’escola té sortides gairebé cada cap set-
mana. Entre els compromisos més destacats, cal subratllar la 
presència de l’escola de puntaires d’Olèrdola en la Trobada 
general de Catalunya, que s’ha programat a Sant Cugat del 
Vallès el proper 14 de maig amb la previsió d’acollir prop de 
3.000 puntaires. L’escola de puntaires facilitarà el desplaça-
ment col·lectiu en un autocar.

La XV Marxa Btt de Moja
reuneix 336 inscrits

José López Calero, del club VBSports, guanyava el 26 de 
març la XV Marxa BTT de Moja. López Calero va comple-
tar els 30 quilòmetres de recorregut invertint un temps d’una 
hora 14 minuts i 42 segons.Llibert Ferri, del Cicles Catalunya, 
assolia la segona posició, amb un temps d’una hora 15 mi-
nuts i 22 segons; mentre que Roger Serrano, del Megabici, es 
feia amb el tercer lloc amb un temps d’una hora 15 minuts i 
51 segons.

Aquest és el quart triomf de López Calero a Moja. Ja va 
guanyar la prova fa dos anys i també els anys 2005 i 2006. Ell 
va ser el primer de fins a 336 inscrits que van acabar la mar-
xa. En l’apartat femení, la primera va ser Ada Xinxo, amb un 
temps de 1:34:55. Anna Bello es feia amb el segon lloc, amb 
un temps de 1:36:20; i Simone Friedrich assolia la tercera po-
sició aturant el cronòmetre en 1:40:47.

L’atractiu traçat, la bona organització i els serveis que ofe-
reix l’organització van ser de nou aspectes assenyalats pels 
participants en aquesta prova.


