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Eva Ruiz deixa de ser regidora després 
de 10 anys de dedicació

Receptiva resposta en les reunions veïnals 
convocades per l’alcalde

Prepara’t per viure unes setmanes de festes majors al municipi

S’adjudica l’ús privatiu de la 
zona esportiva de Daltmar

S’adjudica l’ús privatiu de la 
zona esportiva de Daltmar
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El nou contracte de manteniment garanteix millores
en els camps de futbol

Des d’aquest mes de juny l’empresa Èlia té cura del man-
teniment dels terrenys de joc dels camps de futbol d’Olèrdola. 
La proposta d’aquesta companyia va ser la guanyadora del 
concurs públic convocat per l’Ajuntament d’Olèrdola per ad-
judicar aquest servei, garantint una major eficiència i un es-
talvi econòmic respecte la situació vigent fins ara. Una de les 
novetats introduïdes és que el contracte integra la planificació 
dels serveis a prestar en les tres instal·lacions: el camp de fut-
bol de gespa natural de Sant Pere Molanta, el camp de sauló 
de Sant Miquel i els camps de gespa artificial de Moja. Fins 
ara, l’empresa adjudicatària tenia al seu càrrec per contrac-
te el manteniment de la gespa del camp de Sant Pere Mo-
lanta, mentre que les actuacions  als camps de Sant Miquel 
i de Moja es feien de forma puntual per exprés encàrrec de 

Comencen les obres d’urbanització de l’aparcament públic
de davant de l’escola Circell 

Durant la darrera setmana de juny començaven els treballs 
inicials de les obres que han de comportar l’urbanització de 
l’aparcament públic del carrer Rafael de Casanova de Moja, 
davant de l’escola Circell. Segons el projecte, aprovat per la 
Junta de Govern Local el passat mes de febrer, l’obra suposa 
una inversió de prop de 39.000 euros i els treballs s’han divi-
dit en dues fases. En una primera es realitza el moviment de 
terres pel reomplert del solar fins a nivell d’esplanada. També 
es preveuen fer els treballs de la xarxa de clavegueram ne-
cessària per a poder evacuar les aigües pluvials, consistents 
en l’execució dels col·lectors i la col·locació d’alguns dels 
embornals per a poder procedir a la recollida de les aigües 
pluvials. Finalment , sobre el terraplè compactat i anivellat, es 
col·locarà una capa de tot-ú artificial de 10 cm, que serà com-
pactada abans de la pavimentació.

En el moment de l’aprovació del projecte Juanma Sam-
blás, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, subrat-
llava que l’urbanització d’aquesta zona d’aparcament respon 
a una reclamació existent per a que el poble de Moja disposés 
de places d’aparcament urbanitzades davant de l’escola, a la 
vegada que també es dóna servei al gran nombre d’usuaris de 
la zona esportiva. La primera fase consisteix en aquest reom-
pliment del terreny per a preparar-lo per a la segona fase, que 
inclourà pròpiament l’asfaltat i l’enllumenat. 

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

l’Ajuntament, fora del contracte de prestació del servei.
L’empresa ara haurà de realitzar 3 actuacions a Moja, 3 

més a Sant Miquel i fins a 36 en el camp de gespa natural 
de Sant Pere Molanta, que requereix de major atenció en ser 
de gespa natural. El contracte s’ha adjudicat per un import 
de 21.808 euros anuals + iva, amb una durada de 2 anys i la 
possibilitat de prorrogar-se dos anys més. En el concurs hi van 
participar tres empreses. Les seves propostes econòmiques 
eren molt similars i al final van ser les millores del servei pro-
posades les que van comportar que Èlia rebés l’adjudicació. 
Així, aquesta companyia s’ha compromès a plantar cada any  
600metres quadrats de gespa natural i va incrementar de 24 
a 36 les actuacions compromeses cada any al camp de Sant 
Pere Molanta.
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En sessió extraordinària celebrada dilluns 10 de juliol, Eva 
Ruiz ha formalitzat en el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola la seva 
renúncia com a regidora. Ruiz ha estat membre del govern 
municipal d’Alternativa per Olèrdola els darrers 10 anys, as-
sumint durant tot aquest període les regidories de Serveis So-
cials i de Sanitat. En anteriors mandats havia estat també re-
gidora d’urbanitzacions i en aquests dos darrers anys ha estat 
regidora d’escoles bressol, de nova creació. Properament es 
preveu que prengui possessió com a nova regidora Anna Boa-
da. En la seva intervenció de comiat, Ruiz manifestava que era 
el moment de donar aquest pas i es mostrava convençuda 
“que la persona que entrarà ho farà igual o millor que jo”. Eva 
Ruiz ha subratllat que per a ella la satisfacció és plena perquè 
marxa amb la sensació d’haver fet les coses bé. Ruiz indicava 
que en aquests anys a l’Ajuntament havia après moltíssim i 
havia “crescut com a persona”, aprenent el funcionament de 
l’administració pública. Per a la ja exregidora “tothom hauria 
de passar en algun moment de la seva vida per aquesta eta-
pa”. Les darreres paraules de Ruiz van ser d’agraïment pels 
seus companys de l’equip de govern i per la resta de com-
panys del consistori, així com els d’altres legislatures i pels 
treballadors de l’Ajuntament.

En nom d’Alternativa per Olèrdola, Arantxa Torres, regi-

Eva Ruiz deixa de ser regidora després de 10 anys
a l’Ajuntament d’Olèrdola 

dora de cultura, manifestava 
l’agraïment a Ruiz per la tasca 
feta aquests darrers 10 anys 
“sempre buscant el benestar 
dels veïns i posant per enda-
vant el municipi”. Torres afegia 
que “els que hem tingut la sort 
de treballar amb tu hem cone-
gut el teu caràcter lluitador, la 
teva generositat, la teva força i 
la teva empenta per tirar enda-
vant els projectes”.

Finalment, l’alcalde, Lucas 
Ramírez, es mostrava satis-
fet d’haver treballat al costat 
d’Eva Ruiz, “aprenent i crei-

S’adjudica l’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar
En el ple del 10 

de juliol s’aprovava 
l’adjudicació de la con-
cessió de l’ús privatiu 
de la zona esportiva de 
Daltmar, amb els vots 
favorables d’ApO i el 
posicionament contrari 
d’ERC i PdeCat. La con-
cessió s’adjudica a Ru-
ben Cuello i Isabel Ló-
pez, que van presentar 
un projecte d’activitats 
socials que incorpora 

xent” de la seva experiència. Va agrair a ApO i a Josep Tort 
haver pensant en ella per a ser del grup i regidora, atès el 
seu “potencial, ganes i treball pel municipi”. En acabar la seva 
intervenció, Ramírez donava a Ruiz una sentida abraçada. 
ERC i PdeCat no van intervenir en aquest punt del ple perquè 
l’alcalde no els hi havia donat la paraula, segons coincidien en 
manifestar els dos grups en acabar la sessió.

pot ser l’administrador. 
ERC resumia que vota-
ven en contra “per man-
ca de transparència”.

El portaveu del  Pe-
deCat, Josep Sán-
chez, manifestava que 
l’Ajuntament hauria 
incomplert les seves 
obligacions a Daltmar, 
entre les quals hi hau-
ria complir el termini 
del contracte de l’actual 
adjudicatari o no haver-

“dinamització de la piscina, de les pistes, tennis, futbol i pe-
tanca, així com del bar annex i un impuls cultural”, segons 
s’assenyala en l’acord del ple. El cànon mensual que hauran 
de satisfer és de 100 euros i s’han compromès a fer obres 
de millora a les instal·lacions per valor de 93.600 euros, iva 
exclòs.

ERC recordava que va donar suport a la proposta de licita-
ció perquè entenia que era bo que Daltmar tingués noves in-
versions i es dinamitzés la zona. Amb tot, la portaveu d’aquest 
grup, Fina Mascaró, assenyalava que votaven en contra de 
l’adjudicació perquè examinada la documentació en detall ha-
vien constatat que els futurs adjudicataris anunciaven que es 
constituiria una SL , però en la documentació presentada no 
consta que s’hagi constituït.

També ERC fa notar que els adjudicataris indiquen que tin-
dran igual participació en l’empresa, però no indiquen en quin 
percentatge, amb la qual cosa es podria donar el cas que les 
persones a les que adjudica la concessió l’Ajuntament tinguin 
una participació minoritària en l’empresa. ERC també assen-
yalava que, amb la documentació presentada, no saben qui 

li donat l’opció de fer reparacions abans de contractar direc-
tament els treballs l’Ajuntament. Pel PdeCat, l’adjudicació no 
és adequada “pel procediment ni per la urgència” i entenen 
que crea perjudicis econòmics al propi Ajuntament i a l’actual 
adjudicatari.

L’alcalde va recordar que l’adjudicatari era l’Associació de 
Propietaris, que havia presentat la seva renúncia. La persona 
que gestiona la zona és informada de la convocatòria del nou 
concurs i en tot moment “s’ha actuat des de la legalitat”.

Recordem que el govern municipal va voler fer  “un replan-
tejament de la concessió”  després de que els dos models de 
concessió fets fins ara no haguessin anat bé. En la licitació 
s’estableix una concessió llarga, a 20 anys, prorrogable des-
prés anualment fins als 25. En el primer any de concessió, 
l’adjudicatari haurà de garantir aquesta inversió superior als  
90.000 euros. 

En el moment de l’aprovació del concurs, el  govern mu-
nicipal subratllava que el propòsit és el de donar un impuls i 
dinamitzar aquesta zona esportiva de Daltmar, promovent  així 
també l’esport i l’esbarjo a tot el municipi.
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Benvolguts veïnes i veïns, us saludem un cop més 
a totes i tots, ara ja travessant l’equador de la le-
gislatura.
Ara fa pocs dies, s´acomiadava la nostra regidora 
de Serveis Socials, l´Eva Ruiz. Posava fi a 10 anys 
de dedicació al municipi, i des d´aqui li volem donar 
les gràcies per la tasca realitzada i el temps dedicat.  
Des d´Alternativa pensem que de tant en tant cal 
que es renovin les persones que ocupem càrrecs 
publics, per evitar allò que se´n diu “ocupar la ca-
dira”. Un cop més donem exemple amb un relleu 
dins el grup, amb l’entrada d´una nova veïna, Anna 
Boada, a qui desitjem molta sort i encerts en la seva 
nova tasca.
Ara portem dos anys de la nova legislatura. Han 
estat plens de creixement, aprenentatge, d’il·lusió, 
d’empenta, de ganes i de dedicació al municipi per 
millorar l’administració i seguir amb un ajuntament 
que és referent i enveja de molts altres, per la seva 
estructura i organització a nivell intern i que gràcies 
aquesta solidesa podem dir i assegurar que treba-
llem per donar el millor servei als ciutadans, amb 
uns impostos ajustats. El nostre municipi és un re-
flexe de l´ estructura interna del consistori. Sempre 
buscant el millor per els nostres veïns i veïnes.
Parlo de la part bona i positiva, ja que també som 
conscients de que hem de millorar dia a dia per 
donar encara millor servei, ser més eficients. Som 
conscients d’on pequem i per això podem parlar 
amb total tranquil·litat i transparència de la nostra 
gestió.
Aquesta és la part sòlida i d’organització a que 
em refereixo. Tenim un bon equip humà que està  
disposat a créixer i millorar el dia a dia, que estan 
al vostre servei pel que necessiteu, tant els treba-
lladors de la casa com l’equip de govern que ens 
estimem als veïns i al municipi com si fos nostre.
I ho podem demostrar i tenim motius per parlar així , 
per dir que amb les dificultats que s’han tingut amb 
les subvencions, tot i els tràmits a fer, sempre les 
entitats han tingut al seu abast el regidor correspo-
nent i l’equip humà del consistori per solucionar els 
problemes que s’han derivat d’aquest nou sistema 
de subvencions. 
Al final amb el treball de les dues parts s’ha acon-
seguit arribar al final d’un camí que no es veia, que 
quedava molt lluny fa uns mesos, però que ara mol-
tes entitats ja tenen la seva subvenció per cobrir 
una part de les seves activitats que tant fruïm uns 
i altres durant l’any.
Recolzem el teixit associatiu del municipi per acon-
seguir un municipi viu i dinàmic, un municipi on tots 
els olerdolencs ens el sentim nostre. 
Es necessita la implicació de les persones i la dedi-
cació de les mateixes. És la única manera d’arribar 
a creure-ho de veritat, res te sentit si els veïns i ve-
ïnes no ens impliquem en l’organització d’actes al 
final som nosaltres que ho gaudim, i si volem això, 
tant entitats organitzadores, com veïns i veïnes i 
ajuntament hem de  fer l’esforç de sortir a gaudir i 
donar el recolzament a totes les activitats del muni-
cipi i per això us convido a gaudir de totes elles amb 
la millor companyia.
Per acabar, volem donar les gràcies a les entitats 
per la paciència en aquest nou camí de  canvis en 
matèria de subvencions. Hem après molt ambdu-
es parts, i des de l´Ajuntament hem pres nota dels 
possibles errors que s´han pogut tenir,i  ja estem tre-
ballant perquè no es repeteixin, per donar un servei 
més acurat, ràpid i eficient per properes edicions. 
Ens devem a la gent, a les entitats, en som consci-
ents i treballem per vosaltres!
Que disfruteu de l’estiu i de les festes majors!

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Aquest mes els responsables de cada entitat han re-
but la comunicació de la subvenció municipal que els 
hi ha estat atorgada. 

Hem pogut comparar què reben les entitats d’idènti-
ques característiques i activitat, però de diferent situ-
ació geogràfica. 

Hem pogut comprovar com hi ha entitats que reben 
més subvenció, no són les que més coses fan, si no 
que són les que més han demanat. 

Així, per què tanta memòria, tant projecte,  tanta va-
loració i tant temps i esforços perduts? Per intentar 
amagar que es donen subvencions a qui es vol donar, 
a qui es més proper, a qui ....

Exemples clars:

Associació       Moja       Sant Pere       Sant Miquel
Carnaval           8.800€     4.980€             800€
Gegants            1.472€     850€                No hi han
Diables    Junt amb Drac   3.085,50€        1.350€

Cada entitat que faci si vol la seva taula. 

Això no és just, i les injustícies s’han de fer públiques, 
tant si ens afavoreixen com si no, però nosaltres des 
de l’oposició no podem fer gaire cosa, més enllà de 
fer pública la nostra repulsa al sistema utilitzat, i en-
cara més al sistema de justificació que es veurà el 31 
de gener de 2018. 

Però les entitats sí que podeu fer alguna cosa més 
que rebre les subvencions i callar. Si no ho feu, vol-
drà dir que el sistema funciona correctament i que els 
equivocats som nosaltres, i ho haurem d’acceptar. 

El passat dia 10 de juliol la regidora Sra. Eva Ruiz va 
deixar de ser regidora de l’Ajuntament d’Olèrdola, ho  
va deixar just abans de votar l’adjudicació de les ins-
tal.lacions de la piscina municipal de Daltmar. No volia 
votar aquesta adjudicació.  Per què?

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ

Benvolguts olerdolenques i olerdolencs,

Les treballadores de la neteja dels locals municipals 
tenien els seus salaris congelats des de l’any 2012, 
degut a que l’empresa contractista que va agafar la 
concessió l’1 de juliol del 2013  es va despenjar el 
dia 5 de desembre del 2012  del conveni col·lectiu 
del sector, aprofitant les últimes reformes laborals.
En principi havia de ser per un any, i prèvia comuni-
cació, però a les treballadores d’Olèrdola no se les 
va informar i la situació és va anar prorrogant any 
rere any. Creiem que l’equip de govern  hauria d’ha-
ver vetllat per les condicions laborals d’aquestes 
treballadores, exigint a l’empresa concessionària el 
compliment de la normativa laboral tal i com cons-
tava al plec de condicions. 

Però el que considerem més greu i sense cap ex-
cusa és que amb motiu de la nova licitació del ser-
vei, l’Ajuntament expliciti al plec de clàusules les 
treballadores a les quals se’ls hauria de subrogar 
el contracte, però alhora d’especificar els salaris 
que han de percebre figuren els salaris que tenen 
congelats des del 2012, i sense pagues extres, en 
lloc de les taules salarials que els corresponen al 
2017  segons el seu conveni col·lectiu. És a dir, al 
nou plec de condicions l’Ajuntament dona per bona 
i perpetua la injusta situació que pateixen aquestes 
treballadores.

Va ser ERC qui se’n va  adonar del greuge al repas-
sar les clàusules de la licitació i vam sol.licitar als 
serveis tècnics de l’Ajuntament que demanessin els 
documents justificatius de les cotitzacions socials  
i ens els fessin arribar per tal de verificar que se’ls 
estava pagant per sota de conveni. A conseqüèn-
cia d’això, l’empresa ha regularitzat les tres darre-
res nòmines. Alhora hem parlat amb el gerent de 
l’empresa que ha prestat el servei fins el 30 de juny 
de 2017 perquè se’ls pagués a les treballadores els 
endarreriments que no han percebut.

Malauradament els anys han passat i les treballado-
res només tenen dret a reclamar el darrer any des 
del dia que denunciïn la situació.

Ara agafa la concessió un altre empresa i des d’ERC 
vetllarem perquè els treballadors i les treballadores 
de tots els serveis que té contractats l’Ajuntament 
percebin com a mínim el salari que els correspon 
segons el seu conveni col·lectiu.  

També volem recordar que ERC va presentar fa uns 
mesos una moció demanant que l’Ajuntament s’ad-
herís a la iniciativa “Anem a mil” per garantir que els 
treballadors de les empreses que contractaven amb 
l’Ajuntament percebessin un salari mínim de 1.000 
euros. L’equip de govern la va rebutjar.

Aprofitem aquestes ratlles per felicitar les entitats i 
associacions esportives per l’excel·lent temporada 
que han fet, els podis i categories  assolides i l’im-
puls que estan donant a l’esport al municipi. 

No volem oblidar pas  les entitats de caire social 
i cultural per la seva feina de cohesió social i per 
portar el nom d’Olèrdola arreu, tot això sense obli-
dar els esforços i entrebancs en els que us trobeu 
dia a dia per poder desenvolupar la vostra tasca. A 
cadascun de vosaltres, moltes gràcies.

Finalment animar-vos a participar i gaudir de les fes-
tes majors dels diferents nuclis del municipi.

Bon estiu.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Participativa resposta dels veïns en les reunions per carrers
convocades per l’alcalde

Amb la voluntat de conèixer directa-
ment les preocupacions dels veïns i ex-
posar la tasca que es fa a l’Ajuntament, 
l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, està 
convocant  des de fa unes setmanes re-
unions veïnals per carrers. Les primeres 
les ha realitzat a Moja, poble on preveu 
completar fins a una trentena de reunions 
d’aquest tipus. Un cop fetes a Moja, 
aquestes reunions veïnals per carrers es 
centraran en  Sant Pere Molanta i en Sant 
Miquel. A les urbanitzacions, el format 
que es preveu és el d’agrupar les convo-
catòries. 

 Les primeres reunions es van fer a fi-
L’alcalde indica que el format de les reunions afavoreix la 

proximitat i que la gent se senti més còmode. Així, en aquestes 
trobades gairebé tots els veïns intervenen i expressen els seus 
punts de vista, sobre els temes proposats però també aportant 
altres preocupacions que desitgen que tingui en compte l’acció 
municipal. Per això, l‘alcalde subratlla que aquestes reunions, 
a més de ser un exercici de proximitat i de participació, també 
“són útils i productives per l’Ajuntament” per a poder aplicar 
amb més elements la millora i manteniment de servies.

nals de maig i una de les darreres tenia lloc el passat 29 de juny, 
quan al Casal d’Avis de Moja es reunien veïns dels carrers Sant 
Jaume, Plana Mitjans, del Sol i d’una part del carrer Germandat, 
així com de la plaça Major.  

Un dels temes que centren bona part de les reunions a Moja 
tenen a veure amb la mobilitat per l’interior del poble. Lucas 
Ramírez assenyalava que en reunions com les que es mantenen 
per carrers es pot constatar que als veïns els hi preocupa l’estat 
del manteniment dels espais públics i serveis com la neteja.

Es presenta a Olèrdola el vehicle de coordinació i comunicacions
de la Federació ADF Penedès Garraf

Dimarts 11 de juliol al matí es feia a la finca municipal de La 
Muntanyeta la presentació oficial de l’equipament del remolc 
per al vehicle d’emergències per incendis forestals del punt 
de trànsit de coordinació per ADF. Tal i com ha subratllat la 
Federació d’ADF’s Penedès-Garraf, “aquest equipament és la 
porta d’entrada a un gran incendi forestal de tots els mitjans 
d’extinció de les ADF”.

Disposa de vehicle 4x4 de comunicacions de ràdio, amb 
sistemes analògics i digitals (xarxa RESCAT), també pot fer 
la funció com a repetidor de ràdio. Aquest vehicle s’ha estat 
equipant durant 3 anys per fases, i aquest any s’ha acabat 
amb l’equipació d’un remolc, una carpa, mobiliari, sistemes 
informàtics o un  generador.

Dels sistemes informàtics cal destacar la monitorització de 
les 13 càmares de videovigilància que actualment ja estan en 
funcionament i les 19 més que estan en fase d’instal·lació. 
Aquest estiu per primera vegada es gestionaran els recursos 
d’un incendi de forma automatitzada a través d’un programa 
de gestió de vehicles ADF i també de voluntaris, on estaran 
geolocalitzats, es comunicaran altes i baixes de servei, i un 
sistema de comunicació de missatgeria intern, entre moltes 
d’altres funcions. 

Des d’aquest punt es recepcionen els recursos d’ADF, 
se’ls assigna una funció i un emplaçament per als grans in-
cendis forestals i es gestionarà l’emergència al costat del Punt 
de Trànsit de bombers. 



L’Arqueocasal posa al descobert
sitges medievals 
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Poques activitats d’estiu al país permeten als joves que hi 
participen extreure trossos d’història. Aquest és l’excepcional 
cas de l’Arqueocasal d’Olèrdola, que per tercer any consecu-
tiu feia possible que una dotzena de joves de 12 a 16 anys fos-
sin arqueòlegs en un jaciment real de primer ordre.  Enguany 
se seguia excavant en la zona de premsa de fora muralles, po-
sant al descobert sitges. L’Arqueocasal l’organitza l’empresa 
de serveis culturals Tríade, amb la implicació activa de l’Ajun-
tament d’Olèrdola, i s’ha realitzat durant la darrera setmana de 
juny i la primera de juliol.

Es mantenen les inscripcions
al Casal d’Estiu d’Olèrdola

Les inscripcions van començar a un ritme molt lent, però al 
final el Casal d’Estiu d’Olèrdola ha acabat tenint una xifra de 
participants similar a la dels darrers anys. Durant la primera 
setmana van ser una setantena els infants que gaudien de les 
activitats programades: 40 ho feien a la seu de l’escola Circell 
de Moja i 27 a l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molan-
ta. La possibilitat de poder fer les inscripcions per setmanes 
des del 26 de juny al 28 de juliol, fa que hi hagi diferències en 
les dades de participants en funció de les dates. Així, a Sant 
Pere Molanta les inscripcions es mantenen estables entorn als 
27 participants totes les setmanes del Casal d’Estiu, però a 
Moja en la tercera setmana s’han superat els 50 inscrits.

Els infants que participen al Casal d’Estiu gaudeixen d’una 
programació atractiva per passar-s’ho bé. Cada setmana fan 
una excursió, diàriament realitzen tallers i jocs, i els dilluns es 
va a la piscina de Sant Cugat Sesgarrigues.

Participativa Revetlla de Sant Joan
a Moja

L’Ateneu Mogenc “Fem Poble” té nombrosos motius per 
estar contents de com va anar la celebració de  la Revetlla de 
Sant Joan, la primera que organitzaven al poble després de 
constituir-se com a entitat fa uns mesos. Fins a 201 persones 
inscrites  es van donar cita per a sopar al passeig de la Plana, 
convertint l’acte en un rotund èxit de participació. La foguera 
que van organitzar, en un espai habilitat al pàrquing de sorra 
de davant de l’escola Circell, va comptar amb aportacions de 
mobles vells i fustes de nombrosos veïns. La pila va créixer 
fins a convertir la foguera en monumental.  L’acte va comptar 
amb veïns de totes les edats i dels diferents barris del poble, 
assolint amb escreix  el propòsit que perseguia l’entitat pro-
motora, que no era altre que el de facilitar un espai de relació 
veïnal per a passar en harmonia una nit tan màgica.

A Sant Pere Molanta, l’Associació de Veïns i Entitats va 
organitzar la revetlla de Sant Joan a la pista, comptant amb la 
inscripció d’una setantena de persones.

Olèrdola torna a acollir
la Flama del Canigó 

Per segon any consecutiu Olèrdola era un dels municipis 
de l’Alt Penedès que acollia, divendres 23 de juny al vespre, 
la Flama del Canigó. Després de fer un avituallament al Celler 
Cooperatiu de Moja, un grup de rellevistes de “Correm per la 
Terra” va portar la flama fins a Sant Miquel, davant de l’Ajun-
tament. Allà, en nom de l’organització, Montse Benet, mem-
bre de l’ANC d’Olèrdola, va llegir el manifest “Missatge de La 
Flama 2017”, signat per Toni Ayala i que va presidir els actes 
de recepció de la flama arreu dels Països Catalans. Recollint 
l’oferiment d’Òmnium Cultural, a Olèrdola la recepció de la 
flama va ser promoguda per l’assemblea Territorial de l’ANC, 
amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola. Abans de l’encesa 
de la foguera, van ballar els capgrossos de Sant Miquel i des-
prés es va servir coca i cava pels assistents. Una quarantena 
de persones seguien després la festa amb un sopar a la fres-
ca, davant el restaurant El Conill.
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La Ciutat Perduda regala memorables experiències
al Conjunt Monumental d’Olèrdola

Tant l’Ajuntament d’Olèrdola  
com la direcció artística han ofert  
una primera valoració satisfactòria 
de com s’havia desenvolupat la se-
gona edició del festival d’arts escè-
niques “Olèrdola , la Ciutat Perdu-
da”, una proposta que feia confluir 
instal·lacions artístiques contem-
porànies amb patrimoni durant el 
primer cap de setmana d’aquest 
mes de juliol.

Les instal·lacions i propostes ar-

un al·legat final a favor del vi. Dis-
tribuïts per grups, els visitants van 
poder tot seguit iniciar un recorre-
gut pel Conjunt Monumental que 
recreava una versió lliure de l’Infern 
de la Divina Comèdia, de Dant, al 
voltant de la figura del noble Mir 
Geribert. El Col.lectiu Artpirineus 
oferia una Selva Obscura feta amb 
branques de poda d’Olèrdola. So-
bre la seva superfície es projectava 
un mapping de Sílvia Isach-Sinoca, 

tístiques s’han pogut veure en dues jornades. Primer, durant 
la nit de divendres 1 de juliol  i després l’endemà dissabte. 
L’assistència de públic ha estat similar en les dues nits, su-
mant prop de 300 espectadors. La xifra se situaria per sota de 
les dades globals del festival de l’any passat però superaria 
l’assistència registrada en l’espectacle nocturn de la primera 
edició.

Per començar, a la muralla, es podia gaudir de l’espectacle 
“Veni Vinum” amb l’acompanyament de vins de Masia Torre-
blanca. Salvador Giralt recitava amb mestratge i Marc Egea i 
Jordi Rallo creaven el clima musical per a una proposta que, 
amb enginy i humor, lloava els plaers de la vida i incorporava 

amb banda sonora de Roger Subirana. 
El Pla dels Albats s’afegia als espais de la Ciutat Perduda 

i ho feia amb el recolliment vocal de les Cantarines. A la Cis-
terna, Keith Khan i Carlos Alma dirigien una recreació dels tur-
ments d’ànimes en pena. Tot un exemple d’armonia que equi-
librava l’espai escènic monumental , el vestuari, l’ambientació 
i l’expressió corporal.  Les ànimes en pena eren voluntaris que 
havien participat en un taller gratuït, en un exemple de vin-
cular l’espectacle amb el territori. A l’església, l’espai també 
contribuïa a rebre els impactes de la vídeo instal·lació de Jordi 
Murillo.

Els gegants de Moja a la “Petita guia dels gegants de Catalunya”
Un dels materials editats en els darrers anys que han difós 

amb més eficàcia la cultura popular catalana ha estat la sèrie 
“Petita guia dels gegants de Catalunya. 100 gegants”, editada 
per “El Cep i la Nansa” amb il.lustracions de “Juanolo” i textos 

La caminada de Moja a Montserrat vol atraure a més veïns del municipi
El col.lectiu “Espardenya rebentada” ha ofert una primera 

valoració positiva de la caminada nocturna de Moja a Mont-
serrat, celebrada la nit de dissabte 10 a diumenge 11 de juny, 
però assenyalant alguns elements a millorar i sense ocultar 
que es perseguia un major volum d’inscripcions. Van parti-
cipar-hi 65 persones i gairebé tothom, llevat de 4, van poder 
completar aquesta caminada de més de 40 quilòmetres. Oriol 
Díaz, un dels organitzadors, indicava que un dels reptes que 
es plantegen és atraure a més veïns del municipi, atès que el 
70% dels inscrits no eren d’Olèrdola.

d’Aitor Garrido. Aquest Sant Jordi es presentava el 4t recull i 
entre les 100 colles de gegants que hi apareixen s’hi troben 
el Gegants de Moja, Josepa de Sarriera i Ramon de Copons.

Cadascuna de les pàgines del recull està dedicada a una 
colla de gegants. Acompanyant la il·lustració dels gegants de 
Moja es recorda que aquesta parella “varen ser una iniciativa 
de la colla de geganters de Moja, que fins llavors disposava 
d’una parella de gegantons que ells mateixos havien constru-
ït. El gegant representa en Ramon de Copons, primer mar-
quès de Moja, títol que li fou concedit l’any 1702, amb el nom 
de senyor de la Torre de Moja.Ella és Josepa de Sarriera i de 
Copons, darrera marquesa de Moja, morta el 1865. Els vestu-
aris estan basats en documents de l’època. El gegant porta 
un vestit molt habitual del país al segle XVII i la geganta un 
clàssic vestit de ciutat del segle XIX. “ El text de la guia també 
fa constar que els gegants de Moja es van estrenar el 24 de 
setembre de 2006 i que van ser construïts per Dolors Sans, de 
Vilafranca.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

**ACTES PREVIS**
DISSABTE 5
A les 00:30h, a la pista: 
Empalmada amb La Cara B, 
Gina & The Tònics i DJ Tinc 
Cartrons

DIUMENGE 6
A les 7h, pels carres del poble:
Matines

**FESTA MAJOR**
DIVENDRES 11
A les 21h, a la sala:
Pregó de Festa Major,
a càrrec de Paton Soler

A les 22:30h, a la pista:
Cinema a la fresca
(pel·lícula a determinar)

DISSABTE 12
A les 9:30h, a la sala:
Obertura d’inscripcions pel 
Torneig de Tennis Taula

A les 10h, a la sala:
Inici del Torneig de Tennis de Taula

A les 18h, al Centre Cívic 
Gatzara:
Torneig de Petanca

A les 19:45h, a la pista:
Ball de tarda
amb l’Orquestra Galatea

A les 22:00h,
pels carrers del poble:
Correfoc amb els Diables de 
Sant Pere Molanta i l’Abominog. 
En acabar, Castell de Foc de 
Festa Major

En acabar
el Castell de Foc,
a la pista:
Ball de nit amb l’Orquestra 
Galatea

DIUMENGE 13
Des de les 12h i fins a les 13h, 
a la sala:
Recepció de les truites parti-
cipants al Concurs de Truites. 
Seguidament, deliberació del 
jurat i Concert Vermut amb el 
conjunt Els Quatrevents

A les 16h, a la sala:
Inici d’inscripcions pel
Campionat de Truc

A les 16:30h, a la sala:
Campionat de Truc 

A les 18:30h, al camp de futbol:
Partit de Solters contra Casats

DILUNS 14
A les 19:45h, a la pista:
Ball de tarda amb l’Orquestra 
Montecarlo

A les 00h, a la pista:
Concert i Ball de nit amb 
l’Orquestra Montecarlo

DIMARTS 15
A les 12h, a la Plaça Bosquina:
Inici de la Cercavila, amb els 
Diables de Sant Pere Molanta, 
els Gegants de Sant Pere 
Molanta, les Panderetes de Sant 
Pere Molanta, les Panderetes de 
l’Arboçar, els Bastoners “El Toc 
d’Olèrdola” i el drac de Lavern.

En acabar la cercavila, a la sala:
Exhibició dels Balls i Versots 
dels Diables

A les 19h, al camp de futbol:
Partit de Festa Major Memorial 
Jordi Petit entre CFP Sant Pere 
Molanta (3a Catalana) i Fundació 
Esportiva Atlètic Vilafranca (2a 
Catalana)

A les 20:30h, a la pista:
Ball de vetlla amb l’Orquestra 
Shakata

DIMECRES 16
A les 10h, a la pista:
Gimcana Infantil

A les 12h, a l’església:
Missa en honor a Sant Roc, vot 
del poble

A les 18:30h, a la sala:
Espectacle de màgia amb 
el Màgic Zapa. Al finalitzar, 
Xocolatada

**ACTES POSTERIORS**
DISSABTE 19
A les 9h, a la sala:
Trobada de Plaques de Cava

Festa Major de Sant Pere Molanta, de l’11 al 16 d’agost 

El Base Olèrdola recapta 1.047 euros per a la investigació
del càncer infantil

El Base Olèrdola ha recaptat 1.047 eu-
ros per a la investigació del càncer infantil. 
Bona part d’aquesta quantitat es va poder 
obtenir el dissabte 8 de juliol al matí durant 
la celebració al camp municipal Els Pins de 
Moja del 1r Trofeu Pol Masip. La competi-
ció solidària s’inclou dins dels actes del 20è 
aniversari del Base Olèrdola i recorda el ju-
gador Pol Masip Rodríguez, mort l’abril de 
2016 després de dos anys de lluita contra el 

càncer. El triangular enfrontava els equips infantils de 1a Divisió del Base Olèrdola, de la Fundació Es-
portiva Atlètic Vilafranca i del Vilanova. L’equip del Garraf es va acabar imposant,mentre que la segona 
posició va ser per la Fundació i els amfitrions van acabar tercers. L’ambient que es va viure al camp 
va ser el de les grans ocasions. S’hi respirava solidaritat. La bona afluència de públic i la seva predis-
posició va fer que el torneig es convertís en tot un èxit, tal i com s’ha destacat des del Base Olèrdola. 

Partits de
l’AE Moja
aquesta pretemporada

Diumenge 30 de juliol a les 19.00h,
partit de Festa Major:
AE Moja-CF Suburense

- 6 agost: Riudebitlles - AE MOJA
- 12 agost: AE MOJA - CF Begues
- 19 agost: AE MOJA - UE Segur 
- 27 agost: AE MOJA - Joventut Bisbalenca 

DIVENDRES 28 DE JULIOL
A les 18:00h,
Campionat de petanca,
organitzat pel Club de Petanca de 
Can Trabal.

A les 18:30h,
Jocs Infantils

A les 21:30h,
Balls infantils amb “Young 
Dancers Can Trabal”

A les 22:30h,
Disco mòbil amb animació.

DISSABTE 29 DE JULIOL
10.30h Cursa de bicis, a l’antic 
camp de futbol a l’entrada de Can 
Trabal. Amb refrigeri per a tots els 
participants.

11:00h Missa en el recinte de 
l’ermita de Fàtima, organitzada 
per la Hermandad de Nuestra 
señora de Fàtima de Can Trabal

12:30h Cursa popular, a l’antic 
camp de futbol a l’entrada de Can 
Trabal. Amb refrigeri per a tots els 
participants.

14:00h Paella popular amb 
“La paella de l’Isma”. Venda 
de tiquets al bar “No te va a 
gustar”8€, fins el divendres 28. El 
dia 29, a 9’50€, a la pista, fins a 
esgotar existències.

18:00h Xocolatada popular

18:30h Exhibició amb les 
panderetes i gegants de Sant 
Pere Molanta i del grup Gatzara 
Country.

21:30h Balls infantils amb 
“Young Dancers Can Trabal”

22:00h Espectacle i ball amb el 
grup “Remember Music Show”

00:00h Disco mòbil i “torito” 
mecànic.

DIUMENGE 30 DE JULIOL
10:00h Inflables aquàtics

12:00h Festa de l’escuma

13:00h Aquafesta amenitzada per 
“Més Tumàcat”

14:00h Concurs de truites, 
amb vermut popular per poder 
tastar-les.

15:00h Lliurament de premis

17:00h Festa Holi

Festa Major de
Can Trabal

22, 28, 29 i 30 de juliol


