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L’OAC de l’Ajuntament
Encara queden places
atén més de 5.000 registres disponibles a les escoles
d’entrada el 2016
bressol municipals pel
proper curs

207

Claudina Marcè ha estat
distingida com a
“Gent Gran amb mèrit”
d’Olèrdola

Les sol·licituds d’ajuts per pagar el
lloguer es poden presentar a Olèrdola

S’aconsella als afectats per les clàusules
terra que s’assessorin i reclamin
Qui estigui afectat per les clàusules terra ha d’assessorarse i reclamar. Aquest va ser un dels principals missatges
que es van transmetre dimecres 26 d’abril durant la xerrada
dedicada a les clàusules terra convocada per l’Ajuntament
d’Olèrdola. La sessió comptava amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona i va ser conduïda pel tècnic en consum
Andrés Naranjo, de l’organització ADICAE.
Els bancs tenen l’obligació de tramitar la queixa. Això no té
cap cost i és una acció que, en cas de posterior judici pot ser
útil si s’esgoten les vies d’acord. Qui reclama ha de tenir còpia
amb el corresponent segell que acrediti la data de presentació
de la reclamació. En tres mesos, els bancs han de contestar
i fer una proposta. Aquesta proposta pot ser en efectiu, o bé
oferint altres mesures de compensació, com l’amortització de
capital pendent de pagar a l’hipoteca o propostes financeres
de l’entitat. Segons el decret llei del govern, aquesta proposta
l’ha de fer el banc, amb el càlcul desglossat del que s’ha cobrat indegudament i incorporant els interessos proporcionals.
La Diputació de Barcelona ha elaborat materials amb recomanacions pels afectats i orientacions per a poder fer front a
la reclamació. Es poden consultar en el lloc web http://www.
diba.cat/clausulaterra

Els veïns d’Olèrdola que tramitin una petició de subvenció
per a pagar el lloguer no cal que es desplacin fora del municipi per a fer la gestió. El Punt d’Informació Local d’Habitatge
d’Olèrdola, situat a l’ajuntament, és una de les oficines públiques a on es poden presentar les sol·licituds. Tenen de temps
fins el 19 de juny i ho poden fer, de dilluns a divendres, en
horari de 7:30 a 15:00h.
Poden sol·licitar l’ajut qualsevol persona que pagui un lloguer inferior a 600 euros i que reuneixi els requisits econòmics
establerts en la convocatòria. La subvenció pot arribar a ser
del 40% de l’import anual pagat de lloguer, sense superar els
2.400 euros d’ajut.
Per els contractes de lloguer signats entre l’1.1.17 i la data
en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds la
prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2017,
amb un import màxim de 200 euros mensuals.
A través d’un conveni signat amb el Consell Comarcal,
l’any passat es posava en funcionament el Punt d’Informació
Local d’Habitatge. Es confia que l’augment del coneixement
del servei farà que aquest any siguin més les tramitacions fetes des d’Olèrdola.
Des de l’oficina d’Olèrdola no es tramiten únicament
sol·licituds d’ajuts per pagar el lloguer. S’atenen totes aquelles
consultes i peticions sobre programes implementats per administracions públiques vinculats amb el foment de l’accés a
l’habitatge. Pot ser el cas de l’assessorament al propietari que
desitgi llogar un habitatge o bé el suport donat a les persones
que busquen pis de lloguer.

L’Ajuntament revalida el segell Infoparticipa per la seva transparència
L’Ajuntament d’Olèrdola ha rebut el Segell Infoparticipa 2016
a la qualitat i transparència de la comunicació pública local, un
distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Olèrdola rep la distinció per segon any consecutiu, després de complir
amb 47 dels 52 indicadors de transparència avaluats, xifra que
suposa un 90’3%.
La dada fa que Olèrdola se situï de nou com l’Ajuntament de
la comarca de l’Alt Penedès amb millor puntuació en aquest distintiu que valora les “bones pràctiques” en matèria de comunicació. Infoparticipa avalua la informació de les webs municipals en
cinc àmbits: quins són els representants polítics, com gestionen
els recursos col.lectius, com gestionen els recursos econòmics,
com informen de la seva gestió i quines eines de participació proporcionen.
Enguany han estat distingits 93 ajuntaments –dels 948 que hi
ha al país-, cinc consells comarcals i, per primer cop, tres diputa-

cions de Catalunya. De la comarca de l’Alt Penedès, l’Ajuntament
d’Olèrdola ha estat l’únic municipi en rebre el segell Infoparticipa.
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L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
ha atès 5.011 registres d’entrada el 2016
Les sol·licituds suposen un 53%, la petició d’informació un 25%,
els tràmits el 19% i les queixes un 3%
L’Oficina d’Atenció Ciutadana(OAC)
de l’Ajuntament d’Olèrdola atén diàriament les peticions d’informació, tràmits,
sol.licituds i queixes de ciutadans, empreses i entitats. Durant l’any 2016, van
ser fins a 5.011 els registres d’entrada
recepcionats per l’OAC. La majoria de
les gestions ateses per l’OAC estaven
vinculades a sol.licituds(el 53%), la petició d’informació suposa un 25%, mentre
que els tràmits representen el 19% de
l’activitat registrada. Només un 3% són
queixes.
La nova llei de procediment obliga a
empreses i entitats a fer la seva tramitació amb l’ajuntament de forma telemàtica. El 2016 encara no es comptabilitzava la incidència d’aquesta tramitació
telemàtica,però ara s’intueix que podria
ser ja majoritària i superar les dades de
les atencions presencials i telefòniques.
Salvi
Vendrell,
treballador
de
l’Ajuntament d’Olèrdola responsable de
l’OAC, assenyala que la forta implantació d’empreses a Olèrdola explicaria en
bona part que el 41% dels tràmits, si no
es compta els del Registre Civil, són fets
per persones, entitats o empreses que
tenen la seva seu fora del municipi.
El segon lloc per procedència l’ocupa
Moja, amb el 27% dels tràmits; mentre
que Daltmar, amb el 13%, supera a Sant
Pere Molanta, que arriba al 9 % dels tràmits registrats. Can Trabal representa

un 6%, els barris un 2% i Viladellops i el
polígon de Sant Pere compten tots dos
amb l’1%.
Els serveis que presta l’ajuntament
són diversos i ben variades són també
les tramitacions ateses per l’OAC. Cap
àmbit arriba a superar el 15% del total
de gestions realitzades. Les incidències
a la via pública, agrupades en medi ambient(13%), encapçalen els àmbits que
han estat objecte de tramitació. Les gestions relacionades amb el registre civil i
el padró, així com les vinculades a serveis socials també tenen una presència
notable.
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La memòria de l’OAC del 2016 també recull que la majoria d’atencions relacionades amb turisme s’han fet en
català(el 67%). Pot cridar l’atenció que
s’han fet més atencions turístiques en
anglès(un 14% del total) que en castellà(
que han arribat a l’11%). Les peticions
d’informació dins l’àmbit turístic fetes
per veïns d’Olèrdola suposen idèntic
percentatge que les fetes per veïns de
Barcelona ciutat(un 22%), mentre que
de la resta de Catalunya la xifra arriba al
25% de les atencions fetes des de l’OAC
en turisme.

GRUP MUNICIPAL
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM
Per tal d’adequar-se a la llei General de Subvencions i el Pla General de Subvencions 2016-2018,
l’Ajuntament d Olèrdola ha hagut de canviar el sistema d’atorgament de subvencions que passa a ser
per Concurrència competitiva.
El darrer any, en especial, ja ens vam trobar canvis
en els processos informàtics de la Seu electrònica
de la Base General de Subvencions de Madrid, i que
van endarrerir el pagament de les subvencions de
l´any 2016.
Segons la normativa vigent, a partir d’ara cal enviar
els convenis amb les entitats en llengua castellana, cal entrar la informació de les subvencions en
un programa informàtic diferent i tanmateix, com
s’atorgaran les subvencions, comunicant quins projectes s’han rebut i amb quines puntuacions s’ han
atorgat a cada projecte.
L’Ajuntament ha tingut i té la voluntat de seguir donant suport a les entitats del municipi que vulguin
realitzar activitats d’utilitat publica o interès social,
tanmateix vol seguir donant mostra de transparència i publicitat, i és per això que des d’ aquest any,
les entitats inscrites al registre d’entitats municipal i
que vulguin demanar una subvenció a l’Ajuntament,
han de presentar un projecte valorat econòmicament, amb les activitats que volen realitzar durant
l’any, així com els objectius que volen assolir amb
aquestes activitats.
Com que Olèrdola disposa d’una gran quantitat d’entitats amb activitats molt diverses, es va decidir que
per valorar les diferents propostes calia crear unes
bases de subvencions dividides en 3 eixos diferents.
Així, es podran agrupar i valorar amb més encert
les diferents entitats que realitzen activitats, ja que
aquestes són molt diverses. Aquests eixos són: cultura i tradició, foment de l’esport i matèries socials.
El total dels imports de les subvencions a repartir
per cada àrea són: Cultura i tradició 99.836 euros,
Foment de l’ esport 32.795 euros i Matèries socials 21.135 euros (cal esmentar que en l’ import de
l’àrea de matèries socials, no s´hi inclouen les subvencions per a cobrir les necessitats de les famílies
de serveis socials del municipi, aquestes sempre es
cobreixen amb una partida econòmica específica i
s’incrementa sempre que cal per cobrir les necessitats del municipi).
Els projectes de cada eix, seran valorats segons uns
criteris més específics i adaptats a cada eix per la
comissió encarregada de l’ eix de foment en que
s’hagi presentat. Un cop fet això, es comunicarà a
les entitats quin import se’ls hi atorga per les seves activitats i un cop acceptat, se’ls ingressarà la
quantitat corresponent.
Un cop valorats els projectes i com és de rebut,
l’any després de rebre la subvenció, les entitats
hauran de justificar les despeses relacionades amb
l’activitat perquè es pugui comprovar el bon ús i
transparència a l’hora de disposar d’aquests diners
públics.
Esperem doncs, que aquest canvi a l’hora de treballar mostri la transparència, igualtat i objectivitat de
l’Ajuntament en vers a les entitats.
Per donar a conèixer tot plegat, es va fer una reunió informativa amb totes les entitats, on tècnics I
polítics eren presents, i s’han anat informant i solucionant els dubtes concrets de cada entitat en tot
moment.
Un cop més, les entitats tenen a disposició els tècnics i regidors de les àrees corresponents per tal
d´ajudar-los amb aquest nou funcionament. Sempre
hem donat suport a les entitats, i continuarem treballant perquè aquestes es sentin acompanyades,
perquè es facin activitats de foment de les relacions
dels veïns i pel foment de la cultura, l’esport i la cohesió social.

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ
Benvolgut olerdolencs. Benvolgudes entitats.
És desig del nostre equip de govern que el dia a dia
de les nostres entitats es compliqui més.
Per a moltes entitats del nostre municipi, especialment les petites, l’aplicació del nou reglament de
subvencions municipals, ha suposat i suposarà una
preocupació que podria ser fins i tot una limitació.
Per sort tenim al nostre municipi entitats que han
resolt aquest problema, amb una gran creativitat i
amb una solució que fa que quedin subvencionades
al 100 %, i no al 50% com la resta d’entitats.
Us explicarem com ho han fet, donat que aquesta solució ja ha estat acceptada per l’Ajuntament, i
també per animar a les entitats, ja que poden haver
altres solucions, tan creatives com aquesta que donin solució a aquest “procediment”.
La solució ha estat: No demanar la subvenció a
l’Ajuntament d’Olèrdola i que sigui l’associació a
la que pertanyen, (coordinadora,federació, agrupació,etc...) la que rebi aquest import directament de
l’Ajuntament, assumint el cost del 100% de l’activitat corresponent.
És una molt bona idea, i nosaltres a les entitats en
les que hi participem, ja ho hem proposat per l’any
que ve.
Parlant d’entitats, el que anem a explicar evidentment no hi ha cap entitat del nostre municipi que es
trobi en aquesta situació, però ho explicarem per
evitar mals pensaments.
Hi ha algunes entitats que per les seves activitats,
podrien contractar persones que no asseguren o
que asseguren però no per totes les hores que fan
d’activitat. Això l’Ajuntament ho sabria i estaria vigilant sobre les justificacions que es presentessin,
perquè sols siguin incloses en les despeses, les que
fossin realment justificades amb nòmina, rebut o
factura, el que podria suposadament provocar un
retorn de part de la subvenció rebuda.
Naturalment això en el nostre municipi no passa, i
si passés l’Ajuntament actuaria conforme a la llei...
evidentment, i si pensés que algú ho podria fer, segur que ho hagués explicat per a que a ningú se li
acudeixi fer-lo, i trobar-se amb haver de retornar la
subvenció ... evidentment.
Vigileu a l’hora de justificar totes les despeses que
si no es fa amb els criteris de l’equip de govern, tindrem que retornar part o la totalitat de la subvenció,
i no estan explicant tots els conceptes, amb tota la
claredat possible.
També explicar-vos que d’inversions fan poques ,
i les poques que tenim les tanquen. El consultori
mèdic de Sant Miquel, està temporalment tancat
(només assistirà la infermera) , per que ningú ha
estat capaç de solucionar un problema informàtic.
Problema que fa molts mesos que es coneix. O sigui
que veïns de Sant Miquel, aquest any les vacances
del consultori comencen abans.
Us desitgem una bona XXXVII Trobada d’Olèrdola.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
Benvolguts olerdolencs i olerdolenques, aquest
mes la magnanimitat de l’equip de govern d’ApO
ens deixa escriure la nostra columna. Com ja heu
pogut comprovar, des d’aquest any el butlletí és
mensual però als regidors de la oposició només
se’ns permet disposar del nostre espai un mes sí
i un altre no.
El consultori de Sant Miquel
Els veïns de Sant Miquel han rebut una carta que
els anuncia la suspensió temporal del servei al consultori mèdic de Sant Miquel per deficiències tècniques que impedeixen el correcte funcionament del
servei informàtic. Aquestes deficiències tècniques
poden provocar que es trenqui la cadena de confidencialitat entre metge i pacient.
Aquesta carta explica el què, però no el perquè.
El problema rau en què el consultori precisa una
connexió segura a internet facilitada pel Servei Català de la Salut per accedir als historials mèdics i
expendre les receptes. Doncs bé, des de març de
2011 que el consultori es va traslladar de l’edifici de
l’Ajuntament al local Rossend Montané no es disposava d’aquesta connexió. Des de llavors el consultori s’ha estat connectant en precari per mitjans alternatius, amb penjades continues dels ordinadors i
fins i tot les receptes s’havien d’imprimir al consultori de Moja, provocant que els usuaris s’haguessin
de desplaçar per recollir-les.
Des d’ERC hem contactat amb el Departament de
Salut de la Generalitat, que ens ha manifestat per
correu electrònic que “el Servei Català de la Salut
ha de posar la connexió però cal que la instal·lació
de l’Ajuntament estigui bé”. També ens diu que es
van trobar que “calia actualitzar les dades al registre
de centres d’aquest consultori, perquè encara els
constava l’antic i per tant aquest nou, al no haver
demanat el trasllat, no estava encara autoritzat”.
Malgrat les continues queixes sobre el funcionament del consultori de Sant Miquel des de fa temps,
l’equip de govern i particularment la regidora Eva
Ruiz ha mostrat una manca total de pro-activitat
per solucionar el problema. La falta de diàleg amb
el SCS ha estat evident. Només calia fer els tràmits
necessaris per autoritzar la nova ubicació, adequar
la infraestructura telefònica i demanar al SCS la línia. En lloc de tot això han deixat podrir el problema
durant anys i ara els perjudicats han estat els usuaris que han vist suspès el servei, tot just quan es
parlava d’ampliar l’horari de visites. Tot plegat ho
considerem molt greu i la regidora de sanitat no pot
defugir la seva responsabilitat.
Reglament de Participació Ciutadana
El Reglament de Participació Ciutadana estipula
que l’Alcalde ha de fer una audiència pública davant
dels veïns una vegada a l’any. Estem a mitjans de
legislatura i no n’ha fet cap malgrat les vegades que
ERC ha preguntat sobre aquest tema. Continuarem
insistint i vetllarem per a que l’audiència sigui realment participativa, ja que ens han dit que el format
encara està per decidir (?).
37a Trobada d’Olèrdola
Convidem a tots els olerdolencs a participar dels
actes i activitats de la Trobada d’Olèrdola. És una
bona oportunitat per a fer municipi.
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Claudina Marcè rep la distinció
“Gent Gran amb mèrit” d’Olèrdola

La molantenca Claudina Marcè, de 96 anys, ha rebut la
distinció “ Gent Gran amb mèrit” en la 2a Trobada de la Gent
Gran d’Olèrdola, celebrada dissabte 6 de maig al local de la
Societat Principal-Unió de Sant Pere Molanta. La proposta de
distingir a Claudina Marcè va ser consensuada pels tres casals d’avis del municipi i reconeix la trajectòria d’una persona
vital que als seus 96 anys cada tarda va al Casal d’Avis de
Sant Pere Molanta i fins l’any passat també participava en les
sessions de gimnàstica de manteniment per a gent gran.
Durant la Trobada de la gent gran també van ser homenatjades per les
seves Noces d’Or les parelles formades per Joan Raventós i Fina Lorenzo;
Joan Anton Colet i M.Rosa Masana (les dues parelles de Sant Pere Molanta); i per Jaume Rovira i Conxita Soler(de Viladellops).
En el seu parlament, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, reiterava el
compromís de l’Ajuntament d’estar “al costat de la gent gran”. La Trobada
reunia a un centenar de persones i comptava amb l’actuació del grup de
teatre l’Arrel de Sant Miquel, que representava “Maror o les regles del gènere”.
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Nova línia elèctrica a Daltmar per millorar el subministrament
Endesa ha acabat recentment els treballs de posada en
servei d’una nova línia de baixa tensió a la urbanització Daltmar, al nostre municipi, amb l’objectiu de millorar la qualitat i la
continuïtat del subministrament elèctric als clients.
L’actuació, que ha tingut un pressupost de gairebé 5.500
euros, aportats íntegrament per la Companyia, ha consistit en
l’estesa d’un nou cable aeri de mig quilòmetre de longitud que
discorre pels carrers de Sant Miquel d’Olèrdola, Canyelles i
l’Olivera. Les obres s’han executat de forma coordinada amb
l’Ajuntament d’Olèrdola i la Junta de Compensació.
Recordem que aquesta inversió arriba després de que
l’Ajuntament d’Olèrdola es reunís amb responsables de zona
de la companyia i obtingués d’Endesa el compromís de fer
actuacions per a equilibrar el repartiment de consums en les
diferents línies que surten de cada estació transformadora,
amb el propòsit de resoldre les deficiències de subministrament detectades. L’Ajuntament traslladava aquesta necessitat
de millorar el servei a Daltmar després de les deficiències que
havien comunicat els veïns.

Places disponibles a les escoles bressol municipals

La preinscripció a les escoles bressol municipals d’Olèrdola
es tancava divendres 12 de maig i ha deixat dades desiguals.
A l’escola bressol Gotims de Moja s’han assolit les previsions
que s’havien situat, però a l’escola bressol El Pàmpol de Sant
Pere Molanta les preinscripcions estan per sota de les expectatives.
A l’escola Gotims s’ofertaven tres grups. Ja s’apuntava
durant el període de preinscripcions que seria molt difícil disposar de les 5 inscripcions mínimes per obrir l’aula de nadons.
Durant la preinscripció només s’ha sol.licitat 1 plaça de les 8
ofertades, però s’espera que en els propers mesos la xifra es
pugui anar incrementant. L’aula d’1 a 2 anys compta amb 10
preinscripcions noves, que sumats als dos infants que promocionen, permeten cobrir 12 de les 13 places del grup. A
l’aula de 2 a 3 anys la situació és similar. Les quatre noves
preinscripcions permeten cobrir 17 de les 18 places del grup.

A Sant Pere Molanta el balanç que es pot fer del període
és sensiblement diferent. Només s’han confirmat 2 preinscripcions noves, deixant el grup mixt amb 8 places cobertes de
les 13 possibles.
Abans de l’inici del període de preinscripcions havien estat
forces les famílies interessades en obtenir plaça a Sant Pere
Molanta, però finalment no l’han formalitzat perquè estan pendents en alguns casos de circumstàncies laborals. Des de les
escoles bressol d’Olèrdola es creu que en els popers mesos
es podran incrementar les 8 places confirmades ara en el grup
mixt de l’escola bressol El Pàmpol.
En el cas de l’aula de nadons de Moja, es recorda que durant el curs el centre està obert a rebre inscripcions. Si s’arriba
a la xifra mínima s’obrirà aquesta aula, tal i com ha passat en
aquest curs.
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Manel Córdoba i Amin Bouftilla guanyen el 2n Concurs Literari
Amb la poesia “Rius de sang”,
el vilafranquí Manel Córdoba
ha guanyat la segona edició del
Concurs Literari de Sant Jordi
d’Olèrdola, en la categoria d’adults.
L’acte de lliurament de premis tenia
lloc dimecres 26 d’abril a la tarda a
la seu de l’Ajuntament d’Olèrdola i
servia per a comprovar que el concurs, convocat pel Servei de Biblioteca Oberta, està tenint una molt
bona acollida. El segon premi de
la categoria d’adults s’ha atorgat a
la narració “Emocions”, de Jaume
Raventós; mentre que Marta Fos obtenia el tercer premi amb
el conte “L’atrapasomriures”.
En l’apartat infantil, el primer premi el rebia Amin Bouftilla,
alumne de 2n curs de l’escola Rossend Montané de Sant Pere
Molanta. El segon premi era per a Nil Alegret, de 6è de l’escola Circell de Moja; i el tercer per a Júlia Méndez, de 2n de l’escola Circell.
La bibliotecària del Servei de Biblioteca Oberta de
l’Ajuntament d’Olèrdola, Verònica Torrents, destacava la diver-

sitat de temàtiques i el nivell de les
23 obres presentades en aquesta
segona edició del concurs. El regidor d’ensenyament, Pere Sadurní,
assenyalava que el concurs havia
tingut una repercussió que despassava el municipi, acollint treballs
d’autors d’arreu de la comarca i de
localitats com Sant Cugat del Vallès
o Tarragona.
Els primers premis de les dues
categories van rebre cadascun un
val de compra de 40 euros per a
la llibreria Odissea de Vilafranca,
així com entrades per a dues persones per a visitar el castell
d’Olèrdola i el còmic d’Olèrdola. Els segons i tercers premis
rebien publicacions de temàtica local i la visita al castell. Tots
els guardonats van rebre un diploma acreditatiu.
En el jurat hi van participar membres del Club de Lectura
d’Olèrdola. La positiva experiència ha refermat la voluntat de
l’Ajuntament de donar continuïtat a aquest concurs literari i
preveure la tercera edició per Sant Jordi de l’any que ve.

Contes Zen i curs de lectures en veu
alta a Olèrdola pel festival EVA

El Sant Sepulcre d’Olèrdola torna a
captivar per la seva singularitat

Olèrdola acull dues de les activitats programades en el
Festival EVA-En veu Alta, aquest 2017.Els dissabtes 27 de
maig i 3 de juny, al Centre Cívic La Xarxa de Moja, s’hi realitzarà un curs de lectures en veu alta, conduït per l’actriu Lali
Barenys. L’aforament és limitat i les entitats d’Olèrdola tenen
condicions especials d’inscripció. Les inscripcions es poden
fer a lectures@enveualta.com i al telèfon 650 473 639
El divendres 9 de juny, al pati de la capella de Sant Esteve
de Moja, s’oferirà un recull de contes del Budisme Zen, amb
Marta Millà i Horacio Kurti. Serà a les 21:00h i l’entrada és
gratuïta.
Dins de les rutes pel patrimoni d’Olèrdola que organitza
l’Ajuntament, diumenge 14 de maig es realitzaven visites guiades gratuïtes a l’església del Sant Sepulcre d’Olèrdola. Era la tercera vegada en dos anys que s’oferia la possibilitat de conèixer
aquest singular temple i van ser forces els visitants que no van
voler deixar escapar aquesta oportunitat excepcional. Fins a 75
persones responien a la crida i visitaven aquesta joia del patrimoni d’Olèrdola en algun dels tres torns de visita establerts. Entre
els visitants hi predominaven veïns del municipi, però també es
van registrar forces visitants provinents de Vilafranca, així com
veïns d’altres localitats penedesenques, com Calafell o Sant Sadurní. Les visites van ser conduïdes per Josep Anton Pérez, de
Triade Serveis Culturals. En les seves explicacions feia notar que
l’església era l’única romànica de planta circular al Penedès dedicada al Sant Sepulcre. Els visitants van poder conèixer els detalls de les valuoses pintures , pertanyents al romànic primerenc.
El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, es mostra satisfet per l’elevada assistència i la variada procedència de veïns del municipi que s’interessaven pel Sant Sepulcre. L’èxit de les convocatòries referma l’encert de convocar
periòdicament rutes pel patrimoni d’Olèrdola. Aquest 2017, com
a novetat, es planifiquen rutes a Viladellops, per Moja i també per
Sant Pere Molanta.
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Esclat d’activitat cultural a les escoles per Sant Jordi

L’esclatant celebració de Sant Jordi a Catalunya s’associa
amb les parades de venda de llibres i de roses al carrer. A
Olèrdola, aquesta imatge que defineix el caràcter popular de
la celebració l’aporta l’escola Circell de Moja. I aquest 2017 no
ha estat l’excepció. Malgrat el calendari ha obligat a fer l’activitat dos dies abans del 23 d’abril, divendres 21 els alumnes
de 6è de l’escola no faltaven a la seva cita anual amb Sant
Jordi i posaven a la venda un ampli mostrari de llibres i les
clàssiques roses vermelles. Durant tota la jornada, per la parada passaven tots els alumnes de l’escola Circell i de l’escola
bressol Gotims, així com molts familiars i veïns.
A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta es vivia
l’acte de lliurament dels Jocs Florals i durant tot el dia actuaven alumnes de l’escola oferint una cançó amb l’instrument
que estudien en les seves activitats extraescorals. Aquestes
audicions s’inscriuen dins del projecte tranversals dedicat a
la música que treballa tota l’escola aquest curs. Amb la implicació de pares, per la tarda s’interpretava una versió de la
llegenda de Sant Jordi i durant tota la jornada es va veure l’espectacular guarniment del vestíbul i d’un dels passadissos de
l’escola, ambientats amb la llegenda de Sant Jordi.
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Aira Lázaro, del Judo Olèrdola,es proclama
campiona d’Espanya en categoria infantil

La caminada de Moja a Montserrat,
el 10 de juny
La caminada popular de Moja a Montserrat-8è memorial
Joan Canela presenta aquest 2017 diferents novetats. La més
destacada és que s’opta per avançar-la uns dies i enguany es
realitzarà el 10 de juny.
Les inscripcions estan obertes fins el 26 de maig, o bé fins
que s’arribi al límit de 100 participants, i es poden fer al bar
Avinguda de Moja. En el moment de fer la inscripció cal fer
el pagament de 21 euros, que inclou esmorzar, samarreta i
obsequi en finalitzar, transport, avituallaments líquids i sòlids
i assegurança. Caldrà indicar DNI i compte de correu electrònic. El dia de la caminada, els participants hauran de portar
entrepà per sopar, mitjons de recanvi, roba còmode, calçat
còmode i lleuger, així com lot. Per comoditat es recomana
portar lot frontal de cap.

Aira Lázaro, del Judo Olèrdola, s’ha proclamat campiona
d’Espanya de judo en categoria infantil.El campionat estatal
d’aquest esport en les categories cadet i infantil tenia lloc a
València, el cap de setmana del 6 i 7 de maig. Va ser en la
jornada de dissabte quan va arribar la gran alegria per l’esport
d’Olèrdola. Aira Lázaro va sortir al tatami amb molta seguretat, assolint amb superioritat el triomf en els quatre combats
que la proclamaven campiona d’Espanya.
D’altra banda la Irene Romero, en el seu primer any
d’infantil, va guanyar el primer combat, va perdre el segon
però va tenir opció de repesca caient en el segon combat, la
qual cosa la deixava en una molt bona setena posició.
Les bones notícies pel Judo Olèrdola no van acabar en
la categoria infantil. En la cadet Aina Cornellà es feia amb el
bronze. La judoca de Moja va guanyar el seu primer combat
però va perdre en el segon. Cornellà va saber aprofitar la “repesca”, fent-se amb la medalla de bronze.
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TROBADA
Salutació de l’Alcalde d’Olèrdola
Benvolguts olerdolenques i
olerdolencs,
Què ràpid que corren el
dies, ja veiem l’ estiu a l‘horitzó, tenim la mirada enfocada
cap a l’estiu, i per donar pas al
bon temps al nostre municipi
tenim la Trobada d’Olèrdola.
Enguany celebrem la que
serà la 37a Trobada d ‘ Olèrdola. Des de la primera i fins ara, molts olerdolencs i olerdolenques han gaudit de la que és la festa major del municipi, un
cap de setmana que és per als veïns i veïnes i on volem que
us feu vostre el territori i el lloc on viviu, que gaudiu de l’espai
i de l’entorn on es celebra.
Amb els amics, amb la família, amb els vostres fills, amb
vells amics,... és un cap de setmana per passar-s’ho bé amb
qui vulgueu i com vulgueu, perquè sigueu grans o petits organitzem un munt d’activitats per riure o plorar de riure, per
simplement distreure’s o per pintar un bonic quadre d’allò
que els vostres ulls veuen, per aprendre noves coses o per
endinsar-vos a fer-ne de noves, per ballar o fer un bon àpat,
això es el que volem.
Entre els actes del cap de setmana se’n destaquen molts:
Comencem la tarda de dissabte amb tallers, inflables
pels més petits, la presentació del 2n còmic d´Olèrdola (per
grans i petits), i com no, la botifarrada popular que ens ajudarà a agafar forces per la caminada pels voltants del castell,

a la llum de la lluna , per riure amb els monòlegs i per acabar
la nit amb la millor gresca i, com no podia faltar, amb la tan
esperada acampada, gaudint d’una nit màgica i diferent envoltats de natura.
L´endemà, diumenge matí, ens desperta la tronada que
marca l´ inici d’un dia molt complert, amb la tradicional sardinada, l’exhibició de les puntaires, el concurs de dibuix, les
exhibicions dels balls de tot el municipi, i l´esperat lliurament
dels Premis Rossend Montané. Tot seguit la paella popular
que dóna peu a acabar la jornada de la millor manera possible, i sempre rodejats de la millor companyia.
Amb tot això i per acabar, felicitar i agraïr a totes aquelles
persones que des de la Casa de la Vila, a les entitats i al Consell Consultiu de Cultura, que vetllen perquè pugui ser un
gran cap de setmana de germanor, i en segon lloc, engrescar-vos a que pugeu al Castell a passar-ho bé i omplir les
hores de records en aquest lloc tan representatiu per tots,
gaudint de la companyia de la bona gent que ho disfrutem.
Salut i desitjar-vos bona Trobada!
Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

La Trobada acull la presentació del còmic
“Cessetans. Entre Roma i Cartago”
Olèrdola disposa d’un segon còmic ambientat en la seva
història i serà presentat durant la 37a Trobada, dissabte 3 de
juny a les 19:30h. Després de la satisfactòria experiència de
l’edició del còmic “Olèrdola 1058. Terra de frontera”, Oriol
Garcia Quera s’ha tornat a endinsar en la història del municipi.
En aquest cas fent un salt en el temps fins a situar-nos a inicis
del segle III abans de Crist, en l’època dels ibers. El resultat ha
estat “Cessetans. Entre Roma i Cartago”, una novel·la gràfica
o còmic que permet reviure l’època i els seus personatges a
través d’una trama de ficció.

Oriol Garcia Quera recordava que, juntament amb l’època
medieval, l’època “estrella” del jaciment d’Olèrdola és l’època
ibèrica. El còmic planteja l’impacte que va tenir en la societat
dels cessetans l’arribada de dues potències com Roma i Cartago. En les seves pàgines hi seran ben reconeixibles troballes
extretes del jaciment d’Olèrdola i paratges del nostre entorn
natural. Tot, fruit del minuciós treball de camp i de documentació d’Oriol Garcia Quera, considerat el millor autor català especialitzat en còmic històric.
El llibre conté un apartat inicial d’introducció històrica per
contextualitzar els fets, una cloenda per plantejar “què se’n
va fer després dels cessetans”, un glosari i una bibliografia. Tal
i com ja va passar amb el primer còmic d’Olèrdola, el plantejament d’aquest segon còmic és el de difondre’l al màxim per
escoles i instituts per a donar a conèixer de manera amena
la història d’Olèrdola. I és que, tal i com ens assenyala Garcia Quera, el còmic pot ser un instrument molt útil al servei
d’aquest coneixement perquè “la història és una aventura” i el
còmic permet “posar imatges” a episodis del passat.
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TROBADA

Acudits immortals amb “ReEugenio” a l’ombra de la muralla
romana d’Olèrdola
”El saben aquel que diu...”
serà una de les frases que més
s’escoltaran en aquesta 37a Trobada. Com a mínim, durant la nit de
dissabte. I és que aquest any s’ha
fet una decidida aposta per oferir
una programació ben atractiva i
l’Ajuntament ha contractat un espectacle professional de primer nivell que ens farà reviure a Eugenio.
Es tracta de “Inèdits ReEugenio”
Qui es desplaci al Conjunt Monumental d’Olèrdola el dissabte 3
de juny, a partir de les 11 de la nit,
podrà comprovar com un actor interpreta i recrea de forma magistral
a Eugenio.
No hi faltaran acudits cèlebres
del repertori d’Eugenio, però també es podran escoltar històries inèdites per al públic que
l’humorista va deixar escrites en les seves llibretes de treball.

Gerdad Jofra, fill d’Eugenio, és
el director de l’espectacle però no
pas l’actor que dóna vida a “ReEugenio”. Aquest “Inèdits” és el 6è espectacle en 9 anys que ha muntat i
ideat amb acudits diferents del seu
pare. Tot un continuat homenatge al
genial artista que posa en evidència que “l’ humor intel.ligent i sense
vulgaritats” que conreava Eugenio
“marcava diferències” i connecta
amb totes les generacions .
L’humor “atemporal”d’Eugenio
té icones com les ulleres fosques,
la vestimenta negra, la seriositat
expositiva i el domini de la pausa.
Ingredients que per una nit deixaran
les sales de festes i a Olèrdola es
desplegaran a l’ombra de tota una
muralla romana. Amb cigarreta i beguda inclosa.

Descobriu el Parc d’Olèrdola sota
la llum de la lluna

Contundent directe de rock català
amb Nòmades

L’empresa de serveis culturals Tríade, encarregada de la
programació d’activitats de dinamització al Parc d’Olèrdola,
no falta a la seva anual cita amb la Trobada del municipi i torna a fer una aportació rellevant. Seguint l’experiència de l’any
passat, per aquesta 37a Trobada torna a optar per oferir dissabte la ruta nocturna “El Parc d’Olèrdola sota la llum de la
lluna”. Tal i com resumia Josep Anton Pérez, responsable de
Tríade, es tracta d’una ruta circular de 5 quilòmetres amb inici
i final al Conjunt Monumental. El recorregut començarà a les 9
de la nit i permet conèixer els valors naturals i patrimonials del
Parc, amb la perspectiva diferent i els suggestius matisos que
dóna fer l’activitat sota la llum de la lluna.
L’activitat és gratuïta i les places són limitades. Per confirmar l’assistència cal inscripció prèvia a l’adreça de correu
electrònic rodriguezcy@olerdola.cat.

La diversitat de procedències i de gustos musicals els enriqueix. Tenen peces pròpies i interpreten versions d’himnes
del rock català amb contundència. Es diuen Nòmades i actuen
a la Trobada d’Olèrdola aquest 2017, el dissabte a la nit, després de ReEugenio.
El grup està integrat per Marc Martí, veu; Jordi Espelt,
guitarra i cors; Fèlix Admetlla, guitarra; Julen Palomo, bateria;
i Sito Gómez baix i cors. Jordi Espelt, veí de Sant Miquel, explicava que el grup està encantat d’actuar en un lloc tan emblemàtic com el Conjunt Monumental, durant la Trobada del
municipi. En un any de trajectòria han consolidat un directe
efectiu i una bona posada en escena. Els amants del rock en
català podran gaudir de versions de grups com els Sopa de
Cabra, Els Pets, Gossos o els Lax; però també descobrir el
treball creatiu propi d’aquesta formació penedesenca amb
ofici que trepitja fort. El boca orella ha fet que aquest estiu ja
tinguin concertada una bona agenda d’actuacions. Si després
d’Olèrdola voleu tornar-los a veure, ho podreu fer en actuacions com les ja confirmades per la Festa Major de Vilobí, amb
el grup Porto Bello.
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Programa de la 37a Trobada d’Olèrdola
A partir de les 12,
Lliurament dels Premis
de dibuix infantil
Seguidament,
Lliurament del Premi Rossend Montané
A continuació,
Exhibició dels balls folklòrics del municipi
A continuació,
XXVI Paella popular.
El preu del tiquet és de 6 euros.
Col·labora: Plana Rodona, fruiteria i
verduleria
DIVENDRES, 2 DE JUNY
2/4 de 10 de la nit,
a un restaurant del municipi.
XXIV Sopar de regidors/es i
ex-regidors/es
Prèvia reserva al telèfon de
l’Ajuntament, 938903502.
DISSABTE, 3 DE JUNY
A les 5 de la tarda,
Accés a l’acampada.
Caldrà presentar resguard d’inscripció.
De 5 a 8 de la tarda, Inflables infantils.
A 2/4 de 6 de la tarda,
“Juguem amb energia”
Joc sobre energies renovables.
Col·labora: Diputació de Barcelona
A les 6 de la tarda,
Xocolatada popular.
A 2/4 de 8 de la tarda,
Presentació del segon còmic
històric d’Olèrdola “Cessetans.
Entre Roma i Cartago” a càrrec de
l’il·lustrador Oriol Garcia Quera.

A les 23h de la nit,
Actuació de l’humorista ReEugenio.

A 16.30h, Actuació i animació
de La Patrulla Canina.

A continuació,
Concert del grup de música
penedesenc Nòmades

A partir de les 5 de la tarda,
Súper-tirolina!
Anigami Aventura

DIUMENGE, 4 DE JUNY

A partir de 2/4 de 6 de la tarda,
Guerra d’aigua
Porteu banyador!

A partir de les 8 del matí,
Sardinada popular
A càrrec del Grup Gastronòmic 3pins

Notes d’interès:

De 10h a 12h,
Concurs de dibuix.
Per a totes les edats. A partir
de 3r d’ESO, categoria absoluta.
Podeu recollir el material al costat de
l’aula taller.

El tiquet del sopar popular i de la
paella tenen un cost de 3 i 6 euros,
respectivament.
Es poden obtenir als establiments
del municipi i el mateix dia de la
Trobada.
Per accedir a l’Acampada caldrà
haver-se inscrit a les oficines municipals, en el seu horari habitual,
abans del 26 de maig.
El servei de bar serà gestionat per
l’Àrea de Cultura Can Trabal.

A les 11, al Pla dels Albats,
Missa solemne

Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà
servei de Wi-Fi gratuït.

De 10 a 12h,
Exhibició de puntes
A càrrec de l’Escola de Puntaires
d’Olèrdola

Un any més, per la bona convivència i
desenvolupament de la Trobada, continuarà vigent el conjunt de normes d’obligat
compliment pels assistents.
En cas de pluja els actes es realitzaran al
local Rossend Montané de Sant Miquel
d’Olèrdola.

A partir de 2/4 de 9 del vespre,
Botifarrada popular.
El preu del tiquet és de 3 euros.
A les 9 del vespre,
“El Parc d’Olèrdola sota la llum de la
lluna” (Ruta nocturna; 5km)
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció a:
rodriguezcy@olerdola.cat
A càrrec de Tríade, Serveis culturals.

Amb la col.laboració de:

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

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

