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L’Ajuntament amplia subvencions per
promoure l’ocupació

Homentage a Josep Raventós Valldosera, 
alcalde durant la 2a República

Avançament del programa d’actes de la Festa Major de Moja,
del 22 al 30 de juliol

Trobada participativa malgrat
el canvi d’emplaçament

Trobada participativa malgrat
el canvi d’emplaçament
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L’Ajuntament amplia els ajuts per a promoure la contractació i també 
subvencionarà a nous autònoms 

En sessió de ple celebrada dimarts 30 de maig, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha aprovat la convocatòria de subvencions per a 
empreses que promoguin la contractació de persones desocu-
pades. Enguany,la novetat més destacada és que les bases 
també contemplen subvencionar l’emprenedoria d’autònoms 
al municipi.

Tal i com explicava el mateix alcalde, Lucas Ramírez, 
l’Ajuntament subvencionarà el 50% del salari brut mensual 
als contractes de 6 mesos o més de durada, passant a ser la 
subvenció  del 25% pels contactes de 3 mesos. Els contrac-
tes hauran d’iniciar-se abans del 30 de novembre i es podran 
justificar les despeses fins el 30 de juny de 2018.

En el cas dels autònoms, l’Ajuntament subvencionarà el 
90% de la quota màxima de cotització de 400 euros als em-
prenedors que es donin d’alta a la Seguretat SociaI i que es 
trobin en aquesta situació al menys durant 6 mesos.  La sub-
venció serà aplicada durant un màxim de 6 mesos. L’alcalde 
subratllava que l’Ajuntament busca amb aquests incentius 
potenciar la contractació de persones  aturades i afegia que 
els canvis introduïts en la convocatòria d’enguany pretenien 
“posar fàcil”  l’accés als ajuts. 

La regidora portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, 
“s’alegrava” que les bases incorporessin demandes que 
aquest grup havia fet  altres anys, com el termini per poder 
rebre els ajuts o preveure contractes de més de 6 mesos de 
durada. Amb tot, ERC va acabar abstenint-se perquè no es 
va acceptar un redactat per aclarir que la subvenció als au-
tònoms tindria un import màxim de 360 euros.També ERC 
proposava que s’explicités el propòsit de crear nous llocs de 
treball, atès que els contractes es poden anar succeint per 
cobrir un mateix lloc.

El PDeCAT  va votar en contra perquè entenia que ca-
lia demanar als autònoms un pla de viabilitat de l’empresa 
que permetés  valorar el projecte. Josep Sánchez, portaveu 
d’aquest grup, també considerava  que era incongruent as-
segurar que es volia beneficiar a col·lectius amb dificultats i 
prioritzar projectes socials,  però després atorgar els ajuts per 
ordre d’entrada.

En el ple també s’aprovava, amb els vots favorables 
d’ApO i els contraris d’ERC i PDeCAt, la modificació 
de l’ordenança fiscal que regula la taxa de les escoles 
bressol. Tal i com exposava la regidora d’escoles bres-
sol, Eva Ruiz, es mantenen  els preus vigents i només 
es modifiquen redactats “per evitar malentesos”. Així, 
s’explicita que la tarifa de menjador canvia en complir 
l’infant 1 any, o bé que el descompte de 3 euros en la 
quota fixa de menjador per dia que no s’utilitza  el ser-
vei,  no s’aplica en dies festius. També  s’afegeix  que 
l’obertura de les instal·lacions es farà mitja hora abans, 
tant el matí com a la  tarda. ERC es mostrava d’acord 
amb els aclariments però expressava que el seu vot 
era negatiu perquè no estaven d’acord amb la taxa. El 
PDeCAT també votava en contra en coherència amb el 
seu vot contrari a la taxa.

En el ple també es a aprovar un conveni de 
col·laboració que l’Ajuntament d’Olèrdola signa amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Associació de propieta-
ris del Polígon de Sant Pere Molanta i l’empresa Cor-
poració Alimentària Guisona, per regular la compen-
sació dels serveis que es presten des d’Olèrdola a la 
zona industrial de Sant Cugat contigua al polígon de 
Sant Pere. El conveni implicava que Sant Cugat regu-
laritzés pagaments pendents un cop actualitzats els 
imports d’un conveni de col·laboració anterior.

Lucas Ramírez indicava que la implantació d’una 
empresa ha ajudat a regularitzar la situació anterior  
i a acordar el nou conveni. Des d’ERC es mostraven 
d’acord amb el conveni, perquè permetia ordenar 
“allò que no estava endreçat”. En resposta a aquest 
grup, l’alcalde confirmava que abans de la signatura 
de l’acord, Sant Cugat havia començat a fer efectius 
els pagaments pendents, tal i com recollia l’exposició 
de motius de l’acord. El PDeCAT va votar en contra 
perquè entenia que el conveni no recollia valoracions 
dels informes tècnics  de l’Ajuntament.
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En  la sessió de ple de dimarts 30 de maig, l’Ajuntament 
d’Olèrdola va aprovar un seguit de  modificacions puntuals del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tal i com explicava el re-
gidor d’urbanisme, Juanma Samblás, una part dels canvis supo-
saven corregir discordances i errors detectats després de 8 anys 
d’haver-se aprovat la darrera revisió. Per les seves implicacions 
la modificació més important de qualificació de sòl de les 5 plan-
tejades comporta “deixar  clar que l’àmbit de l’entorn del camp 
de futbol de Sant Pere Molanta passa a ser d’equipaments”. Ac-
tualment és terreny agrícola i Juanma Samblás indicava que s’ha 
procedit a iniciar aquesta modificació “per evitar suspicàcies”, en 
el context de les negociacions que es mantenen amb el Bisbat 
per a que els terrenys del camp de futbol passin a ser municipals. 

Al nucli de Sant Pere Molanta, una altra modificació comporta 
que en un troç d’un terreny del carrer Sant Pere es pugui  cons-
truir. També a Sant Pere es modifica la qualificació dels terrenys 
de l’actual aparcament de l’escola i passa a ser sòl urbà. A Sant 
Miquel es corregeix un error al carrer Major i al polígon del Clot de 
Moja la part d’un terreny ubicat en el terme  d’Olèrdola passa ser 
qualificat com a sòl agrícola, en concordança amb la qualificació 
que té la resta de superfície, pertanyent a Vilafranca.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va agrair als Ser-
veis Tècnics municipals la feina feta i la informació facilitada, ex-
pressant que votaven a favor perquè “s’endreça allò que estava 
desendreçat”. ERC també deixava constància que un informe de 
la Generalitat no veia compatible la qualificació que es procedia 
a fer en l’àmbit del camp de futbol de Sant Pere Molanta. El PDe-
CAT s’abstenia “a falta de valorar amb més temps la proposta”.

Un altre dels punts aprovats en el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola comportava modificar el pressupost, incorporant 
20.000 euros més a la partida per a poder fer un ascensor adaptat 
a l’ajuntament. Una altra de les partides preveu donar llum verda 
a la signatura d’un conveni per a crear el servei de Protecció Civil 
d’Olèrdola. L’acord comporta preveure la partida per a finançar el 
conveni, a l’espera de poder tancar els detalls de la col.laboració. 
El PDeCAT va votar en contra de la modificació i ERC s’abstenia .

En la sessió s’aprovava igualment una modificació de la plan-
tilla de personal, requalificant una plaça de la brigada per passar-
la a paleta per necessitats del servei. El PDeCAT es va abstenir i el 
punt es va aprovar amb els vots d’ERC i ApO.

En l’apartat de mocions  es va aprovar reclamar a la Generali-
tat que torni a aportar als municipis el finançament que oferia per 
a les escoles bressol. ERC votava en contra perquè, tot i estar 
d’acord en la petició, trobava a faltar en l’exposició de motius fer 
referència “a l’ofec econòmic de l’Estat a la Generalitat”. El PDe-
CAT va votar a favor però va reclamar que la subvenció que arri-
bés es dediqués a rebaixar la part que aporten les famílies, mentre 
que des del govern municipal es va recordar l’esforç municipal fet 
per assumir la part de la despesa del servei que no aportava la 
Generalitat.

Per  unanimitat s’aprovava una moció que demana un canvi 
en la normativa de trànsit perquè les senyals també es puguin 
retolar en català.  Tots els grups van votar a favor també d’una 
moció que demana l’elaboració d’un pla de gestió de l’aigua per 
la millora de la conca del riu Foix, incloent la millora de la depura-
ció de les aigües residuals.

En l’apartat d’informacions de diferents regidories, Xavier 
Serramià, regidor de TIC, explicava que l’Ajuntament d’Olèrdola 
havia estat distingit com un dels pocs municipis catalans que te-
nen Finestreta Única Empresarial.Serramià també explicava que 
l’alcalde havia començat a mantenir reunions veïnals convocades 
per carrers.

S’aproven modificacions puntuals del POUM incloent l’entorn del camp 
de futbol de Sant Pere Molanta

El regidor d’esports, Pere Sadurní, avançava que es substitui-
ran seients i banquetes al camp de futbol de Moja i que s’havia 
licitat i adjudicat el manteniment dels camps de futbol, “millo-
rant la supervisió, el programa de treball i provocant un estalvi a 
l’Ajuntament”.

Eva Ruiz, regidora de Sanitat,  exposava que al consultori de 
Moja s’havien començat a fer feines de manteniment i millora que 
continuarien fins a mitjans d’aquest mes. Juanma Samblás infor-
mava del procés de licitació de l’enllumenat públic, preveient en 
una fase inicial el pas a leds en l’enllumenat públic de Moja. Tam-
bé informava que s’havia presentat una empresa al concurs per 
gestionar la zona esportiva de Daltmar. Arantxa Torres, regidora 
de cultura, anunciava que en breu s’adjudicaria la gestió del bar 
del Local Nou de Moja.

A preguntes d’ERC es va posar de manifest que encara no 
s’havia procedit a la recepció del sector de La Plana i que en-
cara no estava encarregat l’estudi anunciat de necessitats a les 
urbanitzacions. També es va exposar que la millora en la neteja 
s’ha notat especialment als polígons i que en el nou contracte de 
neteja , el govern preveu “millorar el doble” en serveis als nuclis. 
També es va apuntar que s’estudia fer un pas de vianants elevat 
per evitar accidents a la cruïlla entre la Carrerada , el carrer Sindi-
cat i la Plana, a Moja. L’oposició i el govern també van intercanviar 
posicions diferents sobre els problemes que havien conduit a que 
el consultori de Sant Miquel quedés temporalment sense servei. 
PDeCAt manifestava que l’Ajuntament havia d’haver comunicat 
feia 6 anys el canvi d’emplaçament del consultori. Des del Govern 
s’assenyalava que el consultori el construïa la Generalitat. Des 
d’ERC també es va expressar preocupació perquè no s’oferia 
previsió d’obertura. 

També es va explicar a preguntes d’ERC que l’alcalde ofe-
riria l’audiència pública que preveu el reglament de participació 
“abans de finalitzar aquest any” i que s’estaven valorant les mi-
llors opcions per aprovar el codi de bon govern.

Des del PDeCAT es van interessar per la neteja a la zona 
d’equipaments de Daltmar, les accions per a reclamar l’IBI 
d’autopistes o els nous preus de la teleassistència. El PDeCAT 
també va demanar que el reconeixement fet al Judo Olèrdola es 
fes a altres clubs del municipi. També es va entendre que l’equip 
de govern havia fet propaganda en les comunicacions fetes al 
municipi sobre el servei de creació d’empreses. A l’hora de fer 
balanç de la meitat del present mandat municipal, Josep Sánchez 
va demanar les dimissions dels regidors d’urbanitzacions, esports 
i sanitat. 
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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, signa a Olèrdola un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament

Dimarts 16 de maig al 
matí el Síndic de Greuges 
de Catalunya, Rafael Ribó, 
es desplaçava fins a Olèr-
dola per a signar un con-
veni de col.laboració amb 
l’Ajuntament. En repre-
sentació de l’Ajuntament, 
ha signat l’acord l’alcalde, 
Lucas Ramírez, que ha 
aprofitat la visita per man-
tenir amb el Síndic un dis-
tès intercanvi de parers 
sobre com aprofundir la 
col·laboració entre les dues institucions.

El conveni va ser aprovat per unanimitat en el ple de 
l’Ajuntament el passat mes de març i pretén “impulsar la 
presència del Síndic al municipi, a través d’actuacions com 
la tramesa d’un informe anual específic que reculli la situació 
de les queixes tramitades” vinculades amb Olèrdola. També 
es contempla la possibilitat de realitzar una visita anual de 
l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Sín-
dic 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.

Rafel Ribó assenyalava que cada cop s’està estenent 
més la signatura d’aquests acords amb municipis catalans 
i subratllava que pels ajuntaments “els hi és un ajut per mi-
llorar” el fet de “tenir un control extern”. El Síndic posava 

l’accent en què el conveni 
estableix que cada any hi 
haurà un informe mono-
gràfic que serà exposat al 
municipi i es comptarà un 
cop a l’any amb l’oficina 
itinerant per atendre a Olè-
rdola les queixes que vul-
guin presentar els veïns. 
Ribó ha valorat de manera 
molt positiva la proposta 
de l’alcalde de mantenir 
una reunió de presentació 
amb el conjunt de repre-

sentants municipals per exposar el treball que farà el Síndic 
al municipi.

Finalment, Rafael Ribó ha defensat que com institució 
el Síndic de Greuges ha demostrat ser un instrument útil i 
ha animant als ciutadans a presentar les seves queixes si 
consideren que els seus drets han estat malmesos per les 
administracions o bé per empreses que ofereixen serveis 
d’interès general.

Al seu torn, l’alcalde, Lucas Ramírez, ha subratllat que  
l’acord és “una eina perquè es millori la comunicació entre 
els ciutadans i l’Ajuntament”. Per Ramírez, la col·laboració  
amb el Síndic té el propòsit d’ajudar a corregir possibles 
errors i millorar l’atenció que s’ofereix al ciutadà des de 
l’Ajuntament.

La Generalitat atorga a l’Ajuntament el 
distintiu de Finestreta Única Empresarial

A través d’una car-
ta signada pel conseller 
d’Empresa i Coneixe-
ment, Jordi Baiget, la Ge-
neralitat de Catalunya ha 
comunicat a l’Ajuntament 
d’Olèrdola que li atorga el 

distintiu Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquest reconeixement es 
lliura a l’Ajuntament “per haver adoptat les mesures necessàries per-
què els procediments per a l’accés i exercici de l’activitat econòmica 
es puguin iniciar i finalitzar per canals habilitats per la Finestreta Úni-
ca Empresarial”, és a dir, des del mateix ajuntament i sense necessi-
tat d’anar a altres administracions. Aquesta simplificació de tràmits i 
el fet de ser un dels pocs ajuntaments a Catalunya reconeguts amb 
aquest distintiu, eren dos dels aspectes que destacava el regidor de 
TIC de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, a l’hora d’informar 
d’aquest reconeixement en el darrer ple municipal. En la carta, el con-
seller d’Empresa i Coneixement indica que l’Ajuntament d’Olèrdola 
no només dóna compliment al que disposa la llei de simplificació de 
l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica “sinó que 
mostreu el vostre compromís en l’impuls econòmic dels emprenedors i 
empresaris del vostre municipi, en fer possible la col·laboració entre ad-
ministracions i també assumir, en primera persona, aquest colideratge 
tant necessari per al creixement i l’impuls econòmic del  nostre país”.

Joves d’entre 12 a 16 anys poden fer de 
nou d’arqueòlegs a l’Arqueocasal  

D’activitats d’estiu per a infants i joves n’hi ha de molts ti-
pus, però ben poques són tan originals com l’Arqueocasal. 
L’excepcionalitat de la proposta va ser un dels trets que es va 
destacar divendres 26 de maig al vespre, al Centre Cívic Gatzara 
de Sant Pere Molanta, en l’acte de presentació de la 3a edició 
d’aquesta activitat, que es realitzarà del 26 de juny al 7 de juliol.

L’Arqueocasal permet a joves d’entre 12 a 16 anys fer 
d’arqueòlegs, participant en una campanya d’excavacions 
al Conjunt d’Olèrdola. Arantxa Torres, regidora de cultura de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, definia l’Arqueocasal com a experièn-
cia “única i diferent” i assenyalava que un dels propòsits és el 
d’apropar el coneixement del patrimoni d’Olèrdola a la població.

Aquest 2017 els joves de l’Arqueocasal seguiran excavant 
la zona de celler de la ciutat medieval, fora muralles. Núria Mo-
list, responsable de 
recerca arqueològica 
del Conjunt d’Olèrdola, 
posa l’accent en què el 
d’Olèrdola és dels pocs 
cellers i premsa exca-
vats a la roca. Les seves 
característiques el feien 
un espai “referent a Eu-
ropa”.
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Emotiu homenatge a Josep Raventós Valldosera, alcalde durant la 2a República
L’homenatge a Josep Raventós Vall-

dosera, celebrat dissabte 17 de juny al 
migdia a Can Torres, va ser tot un emotiu 
i documentat acte de dignificació i resti-
tució de la figura de qui va ser el primer 
alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi uni-
versal. Les explicacions de Josep Sesma, 
Jordi Catasús i Josep Tort, membres del 
Grup de Recuperació de la Memòria His-
tòrica de l’Ateneu Mogenc, han permès 
conèixer la trajectòria vital, el compromís 
polític i l’aportació al municipi d’un home 

és escollit alcalde en les eleccions de 1931 i és reelegit en les 
de 1934, sent el primer alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi 
universal. La premsa de l’època lloa la seva capacitat dialogant.

El govern estatal de la CEDA substitueix els ajuntaments 
escollits de manera democràtica en comissions gestores de-
signades a dit. Amb la victòria del front d’esquerres, el febrer de 
1936, es retorna la legitimitat als ajuntaments i Josep Raventós 
torna a l’alcaldia. Abans de l’entrada de les tropes de Franco, 
s’encamina cap a l’exili. Primer a Molins i després a França.

En la intervenció de Josep Tort, un dels membres del  grup 
de Recuperació de la Memòria Històrica de l’Ateneu Mogenc, 
es donava a conèixer que el mateix franquisme no va acusar 
a Josep Raventós d’ordenar cap detenció o participar en cap 
fet violent. Se l’incrimina “pels seus ideals, pràctica d’home 
d’esquerres i fidelitat a la República” i en cap moment “no se 
l’acusa d’actuar amb violència ni acritud”. També en la causa 
general que fa el franquisme contra els càrrecs de la Repúbli-
ca es fa notar que els diners de les collites incautades es van 
invertir en fer escoles i en  el camí de Moja a Vilafranca. Josep 
Tort va destacar que “si tenim democràcia” era per persones 
que com Josep Raventós “la van lluitar”. Recordant unes pa-
raules de José Saramago, Tort assenyalava que cal recuperar 
la memòria històrica, “perquè es comença amb l’oblit i s’acaba 
amb la indiferència”.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, agraïa la feina feta per 
l’Ateneu Mogenc i anunciava que en el proper ple municipal es 
preveu aprovar que la fotografia de Josep Raventós Valldosera 
estigui al saló de sessions de l’Ajuntament.

Durant l’acte Sergi Arnabat, besnet de Josep Raventós, va 
llegir el poema “Ara mateix” de Miquel Martí  Pol. També va inter-
venir  Antoni Palazón, en nom de l’Associació de  Veïns de Can 
Torres; i la presidenta de l’Ateneu Mogenc, Elsa Vila. La coral 
del Casal de la Gent Gran de Sant Pere Molanta va obrir l’acte 
interpretant “L’emigrant” i el va cloure amb “Els Segadors”.

que va morir a l’exili, el mateix 17 de juny feia justament 76 anys, 
fugint de la repressió franquista. L’acte ha inclòs la descoberta 
d’un monòlit on es recorda que Raventós Valldosera va néixer 
l’any 1886 a Cal Míliu de la Barquera i va morir el 17 de juny de 
1941 a l’exili, al poble francès de Melun. La placa fa constar que 
va ser el primer alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi universal 
i va ser “defensor dels drets dels rabassaires i dels ideals de la 
República”. Durant l’acte també s’ha mostrat una fotografia de 
Josep Raventós Valldosera, cedida per la família.

Margarita Castellví Raventós, néta de Josep Raventós Vall-
dosera, assenyalava durant l’acte que a casa era com si no es 
volgués parlar de la vida del seu avi “degut al temor , sempre 
present, de la repressió”.  Margarita Castellví destacava que el 
seu compromís amb la República, com alcalde escollit demo-
cràticament, el va portar a haver d’abandonar la família i la terra 
que el va veure néixer “per l’exili més dur, que li va comportar 
la mort lluny dels seus i del seu país”. Castellví volia fer palés 
amb l’acte de reconeixement al seu avi que cal “reivindicar el 
record permanent d’aquest capítol de la història perquè mai 
més es torni a repetir res semblant”. Margarita Castellví expres-
sava el desig “que la democràcia estigui sempre al costat del 
nostre poble i de la seva gent i que el demà ens porti un futur 
ple d’esperança pels valors democràtics, per la llibertat i per la 
pau”.

En les intervencions de Josep Sesma i Jordi Catasús es re-
cordava que Josep Raventós va ser president de la Societat 
Cultural “L’Amistat” de Sant Pere Molanta. Es va casar amb 
Maria Romeu Rovira i va tenir dos fills. Va estar vinculat al repu-
blicanisme federal radical i l’any 1920 entra per primera vegada 
a l’Ajuntament com a conseller de la minoria, d’on serà desti-
tuït per la dictadura de Primo de Rivera. Com a regidor, una de 
les primeres accions que va fer va ser reclamar que el llibre de 
comptes estigués a l’ajuntament i fos consultable.

Com a dirigent de la Unió de Rabassaires dins del municipi, 
dóna suport a ERC. Encapçalant la llista d’aquesta formació, 

“Olèrdola, la Ciutat Perduda” 
La 2a edició del festival “Olèrdola, la Ciutat Perduda” pre-

senta diferents novetats. Entre les destacades hi ha el canvi 
de dates. I és que aquest 2017 el festival tindrà lloc al Conjunt 
monumental el divendres 30 de juny i dissabte 1 de juliol, quan 
l’any passat es va celebrar durant el primer cap de setmana 
d’agost. Una altra de les novetats rellevants és que es pre-
para per la nit un únic espectacle multidisciplinar, com l’any 
passat, però que es programa durant dues jornades. Així, qui 
ho desitgi, podrà optar entre veure el festival el divendres o el 
dissabte. També s’amplien els espais del Conjunt monumen-
tal que acullen les propostes artístiques, arribant enguany  al 
Pla dels Albats. Per formar part  de l’espectacle que es pre-

para a l’interior de la cisterna 
es convida a qui ho desitgi a 
participar en un taller. El ves-
tuari, l’escenografia i direcció 
artística de l’espai aniran a cà-
rrec del prestigiós artista Keith 
Khan i la formació en expressió 
corporal anirà a cura de Carlos 
Alma. Amb el propòsit de poder facilitar al màxim la participa-
ció, per  formar part de l’espectacle no caldrà assistir a totes 
les tres sessions gratuïtes programades del taller, del 27 al 29 
de juny, a les 20h.
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La història es pot difondre de manera molt entretinguda sense 
perdre rigor. El còmic “Cessetans. Entre Roma i Cartago”, la se-
gona de les novel·les gràfiques d’Oriol Garcia Quera ambientada 
en Olèrdola, n’és un clar exemple. Així es va posar de manifest en 
la presentació de l’obra, dissabte 3 de juny al local social Rossend 
Montané de Sant Miquel, en el marc de la programació de la 37a 
Trobada d’Olèrdola.

Després de la positiva experiència del còmic “Olèrdola 1058. 
Terra de frontera”, editat fa dos anys, l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
decidit impulsar i finançar un nou còmic per a “donar a conèixer la 
història del municipi”, tal i com assenyalava l’alcalde, Lucas Ramí-
rez. En aquest cas, difonent l’època ibera. Ramírez indicava que, 
després del primer volum dedicat a l’època medieval i al perso-
natge de Mir Geribert, van consultar amb les escoles del municipi 
i una de les propostes que va sorgir era tractar l’època ibera. 

Núria Molist, responsable de recerca arqueològica del ja-
ciment d’Olèrdola, detallava que l’acció de  “Cessetans. Entre 
Roma i Cartago” se situa en el context de la 2a Guerra Púnica, 
l’enfrontament entre Roma i Cartago que va implicar a la penín-
sula Ibèrica. L’any 218 aC l’exèrcit del general cartaginès Anníbal 
creua l’Ebre i es dirigeix als Alps per atacar Roma per terra. L’epi-
sodi ha passat a ser molt cèlebre perquè hi havien elefants en 
l’expedició d’Anníbal.

El poblat d’Olèrdola era aliat dels romans. No existeix cap do-
cument que citi directament a Olèrdola en relació a la 2a Guerra 
Púnica, però sí que es té constància de que la primera batalla que 
va enfrontar a Roma i Cartago a la península Ibèrica tenia lloc a 
la Cessetània, el poble iber al qual pertanyia Olèrdola. Molist va 
explicar que el domini romà després va provocar un canvi en el 
sistema productiu a Olèrdola. Se’ls va obligar a conrear la terra 
per l’exèrcit però la romanització dels ibers no va ser immediata, 
atès que durant molts anys els ibers mantenen la seva llengua.

Núria Molist destacava que el còmic era un instrument útil per 
donar a conèixer el món dels ibers. I és que, “el cuquet de la histò-
ria entra a través d’històries senzilles i ben documentades”.

 Oriol Garcia Quera feia notar que no existien masses imat-
ges dels ibers i els fets històrics que els tracten ho fan des de la 
perspectiva del guanyador, en aquest cas dels romans. Per això, 
Garcia Quera entén que la seva feina ha estat la de fer de “funam-
bulista”, tot fent equilibris “viatjant per la història i posant imat-
ges”. A més d’explicar fets, el còmic té per objectiu introduir “ de 
què vivien i què feien els ibers”.Així, van apareixent elements que 
són recognoscibles d’Olèrdola, com la tintoreria o feines com les 
de ferrer. L’autor també ha estat minuciós en reproduir paratges 
d’Olèrdola i introduir-los en la trama, amb el propòsit que els veïns 
del municipi se sentissin “interpel.lats”.

L’autor va qualificar com a excepcional que un municipi dis-
posés de dos còmics sobre la seva historia ”això no és normal i 
només passa a Olèrdola”. 

Bona temporada del Base Olèrdola
El president del Base Olèrdola, Josep Maria Sánchez, ha 

ofert una valoració satisfactòria dels resultats esportius i soci-
als assolits en aquesta temporada 2016-17. Dues de les notes 
més positives han estat els ascensos de l’equip Cadet “A” i de 
l’Infantil “A”, la qual cosa fa que ara el Base Olèrdola compti 
amb equips de 1a Divisió en totes les categories, llevat de 

Recepció al Judo Olèrdola
L ’ A j u n t a m e n t 

d’Olèrdola  oferia el 
passat 25 de maig una 
recepció al Judo Olèr-
dola en reconeixement 
al seu gran treball al 
municipi. Tant l’alcalde, 
Lucas Ramírez, com el  
regidor d’esports, Pere 
Sadurní,  coincidien en 
destacar els excel.lents resultats esportius obtinguts aques-
ta temporada pel club però també posaven de relleu  la gran 
tasca social i de transmissió de valors que l’entitat fa entre 
infants i joves.

Entre els resultats esportius assolits els darrers mesos, cal 
subratllar el campionat d’Espanya en categoria infantil obtin-
gut per Aira Lázaro i la medalla de bronze en el campionat 
estatal que es penjava la cadet Aina Cornellà. La mateixa Aina 
Cornellà és campiona de Catalunya, així com Irene Romero, 
Derek Romero i Toni Torrents.

El President de la Federació Catalana 
de Futbol visita Olèrdola

Dissabte 3 de juny  a 
la tarda al camp de futbol 
d’Els Pins de Moja tenia 
lloc un partit amistós de 
futbol entre el Base Olèr-
dola Femení i una selecció 
del Penedès-Garraf. Entre 
els espectadors hi havia el 
president de la Federació 

Catalana de futbol, Andreu Subies, reconeixent i recolzant la 
tasca formativa que fa el Base Olèrdola. I és que el Base Olèr-
dola va ser un dels 72 equips del programa +Kesport,  impul-
sat per la Secretaria General de l’Esport i la Federació Catala-
na de Futbol per formar en valors i comportaments a jugadors 
i jugadores de futbol d’entre 6 i 12 anys.

la de Juvenil. Sánchez 
apuntava que aquest 
és un propòsit que 
s’acabarà assolint si se 
segueix treballant. El 
president del club ha 
recordat que el Base 
Olèrdola forma a 280 
infants i joves, sent una 
entitat que ja acumula 
20 anys de trajectòria.
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El canvi d’emplaçament no ha impedit l’èxit de la Trobada
Olèrdola ha deixat enrere la 

seva 37a Trobada, celebrada el 
primer cap de setmana de juny. La 
participació, el civisme i les ganes 
de compartir moments de lleure 
per part de veïns de diferents nuclis 
del municipi , han tornat a ser in-
gredients que han presidit aquesta 
festa. Però sens dubte, la d’aquest 
2017 serà recordada especialment 
perquè ha estat  la Trobada del lo-
cal Rossend Montané de Sant Mi-

altres ocasions en bona part perquè 
el trasllat va comportar que no se 
celebrés l’acampada al castell  que 
aquest 2017 comptava amb 140 
inscrits. De la botifarrada se’n van 
servir prop de 400 racions i, abans 
de ReEugenio, prop d’un centenar 
de persones van seguir en pan-
talla gegant el partit de la final de 
la Champions. Després va venir 
l’aposta d’aquest any. Un especta-
cle professional per la nit de dissa-

quel. I és que la presència de la pluja en el matí de dissabte 
i les previsions que anunciaven una elevada probabilitat de 
precipitacions en les següents hores i durant tot el cap de se-
tmana  van provocar que la Trobada es desplacés fins a Sant 
Miquel i no se celebrés en el seu emplaçament tradicional, el 
Conjunt monumental.  El canvi de lloc comportava assumir un 
risc. Però al final, la Trobada no es va ressentir en excés i va 
assolir moments de participació equiparables als que es van 
registrant any rere any, amb alguna franja horària inclús amb 
més seguiment per part dels veïns.

Per la tarda de dissabte els infants van poder gaudir de 
tallers al local i d’inflables i jocs a la plaça de l’Església de 
Sant Miquel. L’assistència no va ser tan nombrosa com en 

bte, amb “Inèdits” de ReEugenio, que acostava els acudits del 
genial Eugenio. L’acte va omplir el local Rossend Montané. 

La programació de dissabte finalitzava amb el concert 
de Nòmades. Diumenge al migdia, l’exhibició del grup Gat-
zara Country, els actes de  lliurament dels premis de dibuix 
i del premi Rossend Montané, així com l’exhibició dels balls 
folklòrics del municipi van ser de nou moments d’elevat se-
guiment a la Trobada. La paella no va arribar a les 500 ra-
cions habituals, però sí va assolir l’estimable registre de 360. 
Per acabar, l’espectacle infantil feia participar a un bon grup 
d’infants, que van viure l’espectacle amb els personatges de 
Hulck i La Patrulla Canina amb l’acompanyament atent dels 
seus familiars. 

Juan Francisco de Tena i l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola
reben el premi Rossend Montané

Juan Francisco de Tena, en l’apartat honorífic; i l’Associ-
ació Cavalcada de Reis d’Olèrdola, en la categoria d’entitats, 
rebien diumenge 4 de juny  al migdia el premi Rossend Mon-
tané. El lliurament, en la seva 25a edició, es realitzava dins de 
la programació de la 37a Trobada d’Olèrdola en un acte fet a 
l’interior del local Rossend Montané de Sant Miquel, l’ espai 
que ha acollit la Trobada aquest any a causa del temps.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, va aprofitar l’acte de 
lliurament per agrair la participació de veïns i entitats a la Tro-
bada, tot i el condicionant del canvi d’emplaçament,  i es va 
mostrar convençut que “entre tots, fem la trobada més gran”. 
L’alcalde també ha tingut paraules de reconeixement per la 
feia feta pel Consell Consultiu de Cultura a l’hora de preparar 
la Trobada i també per decidir la persona i entitat que rep el 
premi Rossend Montané.

Tal i com va recordar l’alcalde, el premi vol reconèixer va-

lors com el de la dedicació i la tasca feta per Olèrdola. En el 
cas de Juan Francisco de Tena, s’ha reconegut la seva  impor-
tant aportació a la promoció de  l’esport al municipi en diver-
ses vessants: com a monitor d’esports, entrenador i fundador 
del Base Olèrdola i assumint l’assignatura d’educació física a 
les escoles. Juan Franscico de Tena s’ha jubilat fa uns mesos, 
després de treballar 28 anys per l’Ajuntament d’Olèrdola. 

En el seu parlament, de Tena recordava que Rossend Mon-
tané va ser el seu segon alcalde i setmanes abans de patir 
l’accident que li va provocar la mort li va dir “que s’havia de fer 
que l’esport d’Olèrdola sigui dels més reconeguts a la comar-
ca”. Tena ha tingut paraules d’agraïment per a regidors i els 
alcaldes Josep Mir i Lucas Ramírez i s’ha mostrat satisfet de 
rebre el premi perquè “sempre he mirat pel municipi” .Tena ha 
indicat que el seu treball “molts l’han sabut veure i altres no”.
També ha tingut paraules d’agraïment per Francesc Solé, que 

va ser el regidor que va confiar en ell per assu-
mir l’esport escolar d’Olèrdola, així com per les 
mestres i directores de les escoles. De mane-
ra especial Tena ha esmentat la disposició en 
qualsevol moment  de Mauri Ullate, i ha volgut 
dedicar el premi al desaparegut Manel Jimé-
nez. Abans de finalitzar l’acte, també ha agraït 
el suport dels seus companys i companyes de 
l’Ajuntament d’Olèrdola. 

En l’apartat d’entitats, el Consell Consultiu 
ha premiat la feina de l’Associació Cavalcada 
de Reis d’Olèrdola.  En nom de l’entitat, Juan 
Alberto Moreno explicava que els hi feia molta 
il·lusió rebre el premi i anunciava que la dota-
ció econòmica de 1.000 euros que comporta el 
guardó es destinarà a millorar la carrossa. 
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

DISSABTE 22
Concurs de paelles

DILLUNS 24
A les 18h,
al casal d’Avis
Tarda del conte
A les 20h,
a la rambla
Pau Casals
Exhibicions Rítmica 
i Judo

DIMARTS 25
A les 19:00h,
a la plaça de l’Esglèsia,
Inici de la capta a 
càrrec dels Diables
de Moja
A les 20h,
Festa de Sant Jaume 
Apòstol amb
missa solemne en 
memòria dels difunts 
del darrer any
En acabar,
Cant dels Goigs
A les 22h,
a la rambla Pau Casals,
Cinema a la fresca 

DIMECRES 26
A les 22h, al pati de la 
capella Sant Esteve, 
Concert de Swing
Session Band

DIJOUS 27
A les 16:00h,
al Local Nou, 
Torneig de Tenis Taula
*Les inscripcions es 
faran 30 minuts abans 
de començar
A les 20:15h,
al Local Nou,
Espectacle d’aeròbic 
amb el Club Esportiu 
ARA
A les 20:30h,
a la rambla Pau Casals, 
Caminada nocturna 
pels boscos d’Olèrdola
A les 22h,
a la capella St. Esteve,
Concert de gralla

DIVENDRES 28
A les 17h, al Local Nou,
Exposició fotogràfica a 
càrrec de L’Associació 

fotogràfica de Moja.
Prolongarà obert durant 
tot el cap de setmana.
A les 19h fins les 21h, al 
Centre cívic la Xarxa,
12ena exposició de 
puntes de coixí.
L’exposició romandrà 
oberta els dies  28, 29 i 
30 en el mateix horari
A les 20.30h, Pregó
Al finalitzar,
a la rambla Pau Casals, 
Ressopó popular
A les 22h,
a la plaça de l’Esglèsia,
Inici del Correfoc,
Versos diabòlics, gran 
petada conjunta i peta-
da de la forca grossa
Tot seguit, a la pista 
poliesportiva els Tres 
Pins,
Concert amb
“Los Cierra Bares” 
Al finalitzar,
Nit jove de Dj’s

DISSABTE 29
A les 9h,

al Celler Cooperatiu,
Esmorzar dels 5 euros
A les 10h,
al Centre Cívic la Xarxa,
Activitat pels petits, 
joves i no tant joves
A les 12h, a la plaça de 
l’Esglèsia,
Inici de la Timbarada 
pels carrers del poble
A les 19h, a l’Esglèsia 
St. Jaume, Pregària a 
l’apòstol Sant Jaume
Tot seguit, Processó en 
honor a Sant Jaume.
En arribar,
Entrada de Sant Jau-
me, Cant dels Goigs i 
comiat
A les 0h, a la rambla 
Pau Casals, Ball de 
nit i nit jove amb 
l’Orquestra Galatea i 
Red Music

DIUMENGE 30
A les 7:30h, a la plaça 
de l’Església, Matinades 
i toc de gralles pels 
carrers del poble

A les 12h,
Repic de campanes
A les 13h,
a l’ Església Sant 
Jaume, Missa Solemne 
i ofrena.
En acabar,
Cant dels goigs
Al sortir de misa, 
Toc de Grallers amb 
l’acompanyament de 
tots els balls fins a la 
Rambla Pau Casals
Al arribar,
Actuació dels Balls
Tot seguit,
Vermut popular 
A les 19h,
a la plaça Tedeum,
Animació infantil
A les 19:30h, al camp 
de futbol els Tres Pins
Partit de Festa Major
A les 20:30h, a la ram-
bla Pau Casals, Concert 
de tarda amb el grup 
Arrels, amenitzat amb 
rom cremat

Programa Festa Major de Sant Jaume de Moja · Del 22 al 30 de juliol de 2017

Torneig de futbol sala de Sant Pere Molanta
Del 10 al 14 de juliol el Grup de Joves de Sant Pere Mo-

lanta organitza el 17è Torneig de Futbol Sala Memorial Jordi 
Petit i David Raventós. L’últim dia del torneig, divendes 14 de 
juliol, es farà entrega dels trofeus i el tradicional sopar popu-
lar. L’horari d’inici del primer partit serà a les 20:30h de cada 
tarda. El Grup de Joves anima als veïns a participar del tor-
neig jugant o bé assistint de públic.

La forta calor torna a condicionar
Firamercat

El cap de setmana del 17 
i 18 de juny tenia lloc la 21a 
edició de Firamercat de Sant 
Pere Molanta. La cita arribava 
plena de novetats que perse-
guien el propòsit d’incentivar 
la participació i evitar les difi-
cultats que va ocasionar l’any 
passat la intensa calor pati-
da. Per això es van avançar 

les dates 4 setmanes, es concentraven les parades a la pista 
poliesportiva i es variava el format de la fira obrint-la en horari 
de tarda-nit el dissabte i durant el matí de diumenge.  Però 
tots aquests canvis no van acabar impedient que, de nou, la 
fira es veiés fortament condicionada per la calor.

La presidenta de la Comissió Firamercat, Pilar Grimau, 
apuntava que la calor “perseguia” l’activitat i afegia que mal-
grat no comptar amb molt públic els paradistes sí que han ex-
pressat una valoració satisfactòria per les vendes assolides.

Dissabte a la tarda l’espectacle d’animació infantil amb 
Fefe va estar presidit per la calor i va ser discreta l’assistència 
de públic al concert que el Cor Xamusia va oferir  a la sala de 
la Societat.La 4a Trobada de vehicles clàssics i de competició 
reunia a una seixantena de vehicles, que després de concen-
trar-se al carrer Wilson van fer un passeig fins a la Muntanye-
ta. Dos dels moments de més participació a Firamercat van 
ser la degustació de vins i caves per la nit i l’esmorzar popular 
de diumenge al migdia. Pel matí es va poder jugar amb jocs 
de fusta i es va poder gaudir, durant el migdia, del versàtil 
repertori del grup “Si Fa Sol Toquem”.

Toc d’Olèrdola a la Festa Catalana
El Ball de Bastons “El toc d’Olèrdola” continua portant el 

nom del municipi arreu de la geografia catalana. Dissabte 10 
de juny participaven en la Trobada Nacional de colles de bas-
tons, celebrada a Sant Cugat del Vallès, i dissabte 17 de juny 
era una de les agrupacions que van donar vida a la “Festa 
Catalana”, que organitzava ADIFOLK a l’Avinguda  de la Ca-
tedral de Barcelona. En aquesta Festa també hi van participar 
les     Gitanes de Montmeló, els  Gegants de les Fonts (Terras-
sa) i es va poder seguir una exhibició de Puntes Catalanes.

Festa del Barri 
de la Plaça de 
l’Ametller (Moja)

14 DE JULIOL
A  les 22:00h
JOCS A LA FRESCA
AMB PREMIS

15 DE JULIOL
A les 17:15h
ESPECTACLE
INFANTIL, JOC DE 
TRENCAR L’OLLA
I XOCOLATADA
POPULAR

A les 22h
TRACA I SOPAR 
VEINAL

A les 23:45h
BALL POPULAR


