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Anna Boada pren possessió
com a regidora

Compromís amb la celebració
del referèndum

Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola, els dies 6, 7 i 8 d’octubre

Es convoca audiència pública 
i es preparen pressupostos

participatius

Es convoca audiència pública 
i es preparen pressupostos

participatius
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L’Agència Catalana del Patrimoni millorarà accessos i serveis a 
l’església del Conjunt d’Olèrdola

L’Agència Catalana del Patrimoni 
preveu realitzar aquest 2017 obres de 
millora de serveis i accessos a  l’església 
de Sant Miquel, al Conjunt monumental 
d’Olèrdola. En la sessió ordinària de 
ple de l’Ajuntament celebrada dimarts 
25 de juliol, s’aprovava per unanimitat 
concedir a les obres una bonificació 
del 80% de l’lmpost de Construccions, 
instal·lacions i obres(ICIO) atenent “a 
l’especial interès dels treballs i d’acord 
amb el que contemplen les ordenances 
fiscals”, tal i com resumia el regidor 
d’urbanisme, Juanma Samblás.

que és de competència municipal. El ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola també apro-
vava, amb els vots favorables d’ApO i 
d’ERC i l’abstenció del PDeCAT, una 
modificació de pressupost per valor 
de 21.461 euros. Prop de 12.500 euros 
es destinen a l’1% d’augment de retri-
bució al personal de l’Ajuntament, tal i 
com contemplen els pressupostos ge-
nerals de l’Estat. Per camins s’aporten 
7.600 euros i es destinen 1.350 euros 
per al projecte pedagògic “Aventura de 
la vida”, a l’escola Circell. També es re-
produïa aquesta votació(abstenció del 

L’oficina del Síndic
a Olèrdola

Dilluns 9 d‘octubre
durant el matí a
l’ajuntament

Per atendre queixes o consultes rela-
cionades amb l’administració pública 
i amb les empreses de serveis

El pressupost d’execució per contracte del projecte és de 
gairebé 248.000 euros. L’objecte del projecte és fer que la vi-
sita al recinte interior del museu d’Olèrdola sigui més còmode 
i accessible a persones amb mobilitat reduïda i permeti el pas 
ocasional de vehicles de servei. L’altra aspecte del projecte és 
preveure l’arribada de serveis soterrats a totes les zones amb 
restes arqueològiques per millorar la seva museïtzació.

ERC celebrava la millora d’accessos i es mostrava d’acord 
amb la bonificació perquè no es ressentirien les arques muni-
cipals tenint en compte l’important romanent de l’Ajuntament 
i perquè  la bonificació està contemplada en les ordenances 
fiscals. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, va voler també conèi-
xer si es pensa preguntar als olerdolencs sobre una “’actuació 
artística” que s’estaria planificant a l’església del conjunt mo-
numental, segons s’esmenta també en la documentació.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, subratllava que les 
obres milloraran l’accés i suposen realitzar un projecte pla-
nificat des de feia anys. Ramírez també feia notar que so-
bre l’actuació artística “no hi ha res tancat” i recordava que 
el Conjunt monumental és competència de la Generalitat i el 
Parc, de la Diputació. El poder de decisió de l’Ajuntament, va 
dir l’alcalde, “és minso, però es pot parlar amb la Generalitat”.

El portaveu del grup municipal del PDeCAT, Josep Sán-
chez, es mostrava d’acord en aplicar la bonificació però 
també va reclamar al govern que compleixi amb un pla 
d’accessibilitat en espais públics, elaborat fa 6 anys, i que sí 

PDeCAT i vots a favor d’ERC i ApO), en l’aprovació del compte 
general, que recull comptablement l’exercici del 2016.

Amb els vots a favor dels tres grups es van aprovar les 
festes locals pel 2018. A Moja els dos dies festius són el 25 
de juliol i el 30 d’agost, mentre que a la resta del municipi són 
30 i 31 d’agost.

En l’apartat de mocions, s’aprovava amb el vot favorable 
d’ApO i d’ERC i el vot en contra del PDeCAT, una proposta 
provinent del Consell Comarcal per a estudiar la viabilitat d’un 
servei funerari  públic comarcal. La voluntat és la de poder oferir 
preus raonables “assequibles i dignes per a tothom”, segons 
resumia el portaveu del govern, Xavier Serramià. L’alcalde, Lu-
cas Ramírez, manifestava que des de l’Ajuntament d’Olèrdola 
es recolzaria la formació d’aquesta empresa pública, en cas 
de tirar endavant.

Fina Mascaró recordava que la situació actual dels serveis 
funeraris “no es podia tolerar” i assegurava que l’empresa que 
presta el servei al tanatori de Vilafranca tenia 360.000 euros 
de “sobreguany” . Mascaró també denunciava que el servei 
bàsic que ha d’ofertar l’empresa  només s’oferia si algú ho 
requeria expressament. ERC,d’altra banda, va demanar a ApO 
coherència perquè a Olèrdola el govern havia aprovat aug-
mentar un 62% els nínxols i un 100% la taxa de conservació.

El PDeCAT es mostrava d’acord amb el fons de la qüestió 
però va votar en contra perquè no s’havia adaptat el text de la 
moció que provenia del Consell Comarcal.

Des d’ApO es va assenyalar que a les taxes cal repercutir-
hi  el cost del servei i es subratllava que per motius econòmics 
“ningú es queda sense nínxol”. Serramià també valorava que 
era “trist” que per errors materials en la transcripció del text el 
PDeCAT acabés votant en contra.

El ple també va aprovar, en aquest cas per unanimitat, una 
moció proposada pel PDeCAT que instava a que l’Iva dels ser-
veis funeraris passés del 21 al 10%.

En el ple s’aprovava una moció de rebuig a les ocupacions 
il·legals d’habitatges, proposada pel PDeCAT. Es va donar el 
cas que es va aprovar amb els vots favorables dels tres regi-
dors del PDeCAT, l’abstenció de quatre regidors d’ApO i de 
les dues regidores d’ERCi el vot en contra del portaveu del 
Govern, Xavier Serramià. En el text es dona suport a la modi-
ficació de la llei d’enjudiciament civil per a fer més àgil la re-
cuperació d’habitatges i es reclamen més mitjans per acabar 
amb les ocupacions. ERC es va abstenir perquè el PDeCAT no 
va accedir a retirar el punt dedicat a l’enduriment de les ac-
cions contra el moviment okupa. Xavier Serramià considerava 
que la moció era partidista perquè suposava donar suport a 
esmenes presentades per un partit a una llei i es criminalitzava 
el moviment okupa.
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Divendres 8 de setembre al matí 
l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, 
signava un decret d’alcaldia en suport 
al referèndum d’autodeterminació con-
vocat per l’1 d’octubre. En resposta a 
un ofici de la Generalitat arribat a través 
de l’EACAT, l’Extranet de les Adminis-
tracions Catalanes, el mateix 8 de se-
tembre Lucas Ramirez també confir-
mava  a la Generalitat la disponibilitat 
d’instal·lar al municipi les meses elec-
torals en els mateixos locals que s’han 

Suport a l’1-O i disponibilitat dels locals pel referèndum
tòria aprovada pel Parlament. 

Lucas Ramírez ha manifestat que 
el decret de suport a l’1-O i la comu-
nicació de disponibilitat de locals a la 
Generalitat responen “al ferm com-
promís de l’Ajuntament d’Olèrdola i 
del govern municipal a favor del dret 
a decidir, expressat en diferents oca-
sions durant els darrers mesos al ple-
nari de l’Ajuntament”.  En coherència 
amb aquest posicionament, l’alcalde 
d’Olèrdola va ser un dels càrrecs elec-

Rebuig al terrorisme i suport
a les víctimes

tes que va participar el passat 1 de juliol en un acte del món 
municipal en suport a la convocatòria del Referèndum. El 
dissabte 16 de setembre al matí, l’alcalde accidental, Xavier 
Serramià, participava en l’acte fet a Barcelona en suport als 
més de 700 alcaldes cridats a declarar per la Fiscalia. En la 
convocatòria també hi van assistir les dues regidores d’ERC, 
Fina Mascaró i M.Antònia Pajuelo.

Encara sota la commoció pels atacs terroristes pa-
tits a Barcelona i Cambrils,  Olèrdola expressava diven-
dres 18 d’agost al migdia el seu suport a les víctimes de 
l’atemptat i el seu ferm rebuig a la violència. Convocada 
per l’Ajuntament davant la seu de l’edifici consistorial, te-
nia lloc a les 12 del migdia una concentració ciutadana 
en homenatge a les víctimes. Hi participaven  una qua-
rantena d’assistents, entre treballadors municipals, veïns 
de diferents nuclis del municipi i membres dels tres grups 
municipals amb representació a l’Ajuntament. Al munici-
pi causava un fort impacte la mort de Pau Pérez, una de 
les víctimes de l’atac terrorista, que havia jugat amb l’AE 
Moja.

utilitzat en les anteriors convocatòries electorals. En aquest 
cas, la resposta textual a la comunicació rebuda de la Gene-
ralitat ha estat assenyalar que “ens donem per assabentats i 
confirmem la disponibilitat”, seguint el model de resposta re-
comanat per les entitats municipalistes.

En el decret l’alcalde manifesta “El ple suport al Referèn-
dum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i 
complir les previsions que es concreten” a  la Llei de convoca-

Anna Boada ja és regidora de 
l’Ajuntament 

En un ple extraordinari de caràcter urgent, dimarts 29 
d’agost Anna Boada prenia possessió com a nova regidora 
del grup municipal d’Alternativa per Olèrdola. Tal i com recor-
dava en el ple el mateix alcalde, Lucas Ramírez, la presa de 
possessió s’ha produït després de la renúncia d’Eva Ruiz i un 
cop l’Ajuntament ha rebut les credencials requerides per a que 
Boada pogués ser nomenada.

Boada ha optat per prometre el càrrec “per imperatiu le-
gal” i l’alcalde s’ha mostrat convençut que la nova regidora 
té” ganes i il.lusió” per tirar endavant les seves noves respon-
sabilitats.

Abans de finalitzar la breu sessió, la portaveu del grup 
d’ERC, Fina Mascaró, li ha donat la benvinguda a Anna Boada 
i li ha desitjat sort i encerts. Un cop finalitzada la sessió tots 
els regidors del consistori han felicitat personalment a la nova 
regidora per la seva presa de possessió.

En un decret d’alcaldia de delegació de competències, 
signat el divendres 1 de setembre,  s’assignava a  Anna Boa-
da les regidories de serveis socials, sanitat i escoles bressol, 
els tres àmbits que estaven sota la responsabilitat d’Eva Ruiz.
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Benvolguts olerdolenques i olerdolencs,
Com sabeu el passat mes de juliol Eva Ruiz va 
deixar de ser regidora de l’Ajuntament i el dia 29 
d’agost va agafar el seu relleu l’Anna Boada, se-
güent a la llista d’ApO. Des d’aquest escrit volem 
donar la benvinguda a la nova regidora que assumi-
rà les mateixes àrees que la seva antecessora: ser-
veis socials, sanitat i escoles bressol, convençuts 
que farà una gran tasca, ja que la seva personalitat, 
la seva gran capacitat de treball i el seu bon saber 
fer, com ja ha demostrat en altres entitats del mu-
nicipi en les que ha estat vinculada, així ho demos-
tren. Molt bona feina Anna.
Aquest relleu també demostra, una altra vegada, 
que la gent d’Alternativa pe Olèrdola, som simples 
veïns amb ganes de dedicar uns anys a treballar 
pel municipi, sense cap més pretensió política que 
intentar conduir Olèrdola pel camí que creiem més 
correcte, pensant en primer lloc en les persones i 
el seu benestar. Per aconseguir això necessitem 
renovació de gent, veïns de tot el municipi i amb 
diferents formes de pensar, perquè la diversitat i un 
mateix objectiu fan que el municipi vagi endavant de 
forma exemplar, fins hi tot per altres municipis que 
ens prenen com exemple.
No oblidem, però, que la feina no s’acaba mai i cal 
afrontar els nous reptes amb seny i una gestió efi-
cient i sempre mirant endavant pel bé de les per-
sones. 
Aquests dos primers anys de legislatura hem hagut 
de modernitzar l’Ajuntament per dintre: administra-
ció electrònica, organització interna, transparència, 
que, tot i ser una feina que el ciutadà no veu direc-
tament és necessària fer-la, ja que els veïns i veïnes 
sempre en son els beneficiaris.
A partir d’ara toca acabar els projectes amb els 
que venim treballant de fa mesos: cobriment de la 
pista de St Pere actualment en negociacions amb 
el departament d’Ensenyament, arranjament de la 
pl. Anselm Clavé i voltants o el camí fins Vilafranca, 
per citar-ne alguns d’urbanisme. Treballem també 
pel nou consultori de Moja, aquí hi juga un paper 
clau la conselleria de sanitat i una major cobertura 
de serveis socials. Per potenciar el turisme: ofici-
na de turisme, nous convenis amb altres entitats 
públiques. Per continuar donat suport a la cultura 
popular i nous projectes culturals d’abast més ge-
neral que anirem explicant en la mesura que es va-
gin concretant. La renovació de tota la senyalització 
d’Olèrdola, un nou web i una APP de servei al ciu-
tadà. Subvencions per la creació de llocs de treball. 
Seguir sense augmentar els impostos i mantenir i 
ampliar els serveis als olerdolencs i olerdolenques. 
Per desencallar la situació de les urbanitzacions, 
que tot i ser una feina lenta i llarga per a seva com-
plexitat, continuem el diàleg i el treball amb tots els 
sectors implicats.
Tot això ho fem amb la complicitat dels veïns. Per 
tots aquells projectes que impliquen una afectació 
directe dels veïns es fa un procés de participació. 
L’Alcalde Lucas Ramírez està mantenint reunions 
amb els veïns del municipi, reunions que acabaran a 
finals del mes de gener cobrint la totalitat de carrers, 
barriades i masies d’Olèrdola.
En aquesta mateixa direcció d’explicació de l’acció 
de govern i participació ciutadana, des de l’equip 
de govern estem preparant la primera audiència pú-
blica per al proper dia 20 d’octubre, tres reunions 
explicatives dels pressupostos i una participació 
ciutadana per escollir el destí d’una part del pressu-
post dedicat a inversions.
Per acabar volem desitjar una bona festa major als 
veïns i veïnes de St. Miquel d’Olèrdola.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Els veïns de Sant Pere Molanta i de Can Trabal tenen 
un motiu d’alegria aquest mes.
El motiu és que a l’ambulatori de St Pere ja tenim ca-
dira de rodes per als usuaris que ho necessitin.
Aquesta era una reivindicació que el personal sanitari 
havia demanat durant molts anys, sense resposta per 
part d’APO-CP (Partit socialista). No és una postura 
molt socialista o molt solidària, però segons ells la raó 
per no portar-la, era que, qui la necessitava ja la tenia, 
per tant no calia una altra. Tot i que a Moja sí tenia des 
de fa anys una.
Ens alegrem que degut a la pregunta que el nostre 
grup va fer al Ple del juliol, ara ja tinguem cadira 
de rodes.
Lamentem no haver tingut la mateixa resposta sobre 
la petició d’un microones a l’ambulatori per l’esmor-
çar del personal, que podrien marxar i deixar el seu 
lloc de treball, i que per la gran professionalitat i voca-
ció del servei, no ho fan tot i tenir dret a fer-lo. Aques-
ta és una professionalitat i vocació que no té APO-CP 
(Partit socialista). Desitjem que als seus treballs, els 
tractin com ells tracten als treballadors municipals 
sota les seves ordres.  
Una vegada més, tornem a reclamar que es torni 
a donar un ús públic  a l’edifici de l’escola bressol 
El Pàmpol de Sant Pere Molanta. Aquest és el tercer 
curs escolar que el servei  d’escola bressol al poble es 
presta dins de les instal·lacions de l’escola Rossend 
Montané i en aquest temps l’edifici d’El Pàmpol no 
s’ha utilitzat per a cap activitat pública. No és accep-
table que l’edifici d’El Pàmpol estigui en desús i no 
s’aprofitin públicament les seves instal·lacions. Tal i 
com ja hem manifestat en diverses ocasions, l’espai, 
sinó es vol utilizar com a ubicació per la llar bressol, 
les seves instal.lacions podrien ser utilitzades i fer-ne 
ús les associacions del nostre municipi; i el seu pati 
restar obert a la ciutadania, aprofitant així l’equipa-
ment adaptat que hi ha per als infants del municipi. 

Bé, també el nostre grup, PDeCAT Olèrdola, vol fer 
arribar el nostre agraïment al nostre Alcalde, per fa-
cilitar els llocs de votació per el Referèndum del dia 
1, per a que tothom pugui exercir el seu dret a vot, 
tingui l´opinió que tingui, i que aquesta decisió la qual 
trobem molt encertada, sigui capaç d´aplicar-la  a tots 
els veïns d´Olèrdola  i els hi doni a tots les mateixes 
oportunitats.
I per últim, desitjar una molt Bona Festa Major als 
nostres veïns i veïnes de Sant Miquel d`Olèrdola!!!!

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ

Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
Aquest mes farem un parèntesis a la nostra colum-
na per deixar momentàniament de banda la política 
municipal ja que estem a les portes d’un esdeveni-
ment molt important pel nostre país, el Referèndum 
de l’1 d’octubre.
No sabem si aquestes línies arribaran a les vostres 
llars abans del dia del referèndum, però amb qua-
si total seguretat estaran disponibles a la web de 
l’Ajuntament a l’espai dedicat als butlletins munici-
pals i al nostre blog.
Després d’un procés que ha durat set anys si comp-
tem des de la sentència de l’Estatut, de repetides 
demandes a l’estat espanyol per pactar un refe-
rèndum i del constant menyspreu dels governs de 
l’Estat, ja siguin del PP o del PSOE, cap a les rei-
vindicacions dels catalans, ja siguin econòmiques, 
culturals o lingüístiques, per fi el proper 1 d’octubre 
tots els catalans estem cridats a les urnes per deci-
dir el futur del nostre país.    
Volem felicitar a l’Alcalde, Lucas Ramírez, pel seu 
compromís cedint els locals per les votacions i sig-
nant el decret de suport al referèndum. Per sobre de 
les nostres evidents diferències pel que respecta a 
la política municipal, Lucas Ramírez sap que sem-
pre ens trobarem en tot allò que suposi defensar el 
dret dels catalans a decidir el nostre futur. Com a 
mostra les regidores d’ERC van ser presents a la 
concentració del passat dia 16 de setembre a la 
plaça Sant Jaume de Barcelona per donar suport 
als alcaldes i alcaldesses que han estat cridats a 
declarar per la cessió dels locals per votar.
El dia 1 d’octubre els catalans tenim una oportuni-
tat única per constituir una nova república. Moltes 
vegades se’ns pregunta com serà aquest nou país i 
la resposta és molt senzilla, serà tal com ho decidei-
xin els ciutadans de Catalunya, sense hipoteques 
polítiques, sense passats franquistes, sense lobbys 
econòmics que coarten el nostre desenvolupament  
econòmic. Volem ser un país modern, dinàmic i so-
cialment just, on hi hagin mecanismes per impedir i 
castigar la corrupció.
Davant d’aquesta esperança, que ens ofereix l’estat 
espanyol? Només les seves lleis, redactades per 
ells i imposades pels seus jutges i fiscals. Això sí, 
quan convé se les salten, instaurant un estat d’ex-
cepció no declarat que conculca drets fonamentals 
o intervenint els comptes de la Generalitat aplicant 
l’art. 155 per la porta del darrere. Es veu que el res-
pecte a les seves lleis només és per nosaltres.    
El dia 1d’octubre hi  haurà locals, urnes, sobres i pa-
peretes als col·legis electorals i al menys a Olèrdola 
tothom podrà votar a on sempre ho ha fet. 
Olerdolencs i olerdolenques, el dia 1 d’octubre  no 
us quedeu a casa mirant com passa la història da-
vant vostre, participeu d’una decisió que afecta el 
vostre futur d’una manera cabdal. I sobre tot, afecta 
el futur dels vostres fills, doneu-los un futur republi-
cà, lliure, pròsper i socialment just. 

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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L’alcalde convoca audiència pública per debatre temes d’interès municipal

Seguir fent passes per apropar al màxim l’administració 
de l’ajuntament als veïns i oferir canals de participació direc-
tes. Aquests són dos dels principals propòsits que persegueix 
la primera sessió d’audiència púbica convocada per l’alcalde 
d’Olèrdola, Lucas Ramírez, el proper divendres 20 d’octubre a 
les 20.00h, al local Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola. 
La sessió recull una de les accions incloses en el reglament 
de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament i suposa 
una experiència pionera al municipi. Amb convocatòries com 
aquestes, des del govern municipal es referma “l’aposta  per la 
participació ciutadana que caracteritza ApO” i s’assenyala que 
Olèrdola es convertirà en un dels pocs municipis de les seves 
dimensions al país que té reglamentades i realitza aquestes au-
diències.

El reglament de participació ciutadana municipal defineix 
l’audiència com la trobada dels responsables municipals amb 
la ciutadania “per tal de donar informació sobre determinades 
activitats o programes d’actuació i recollir propostes dels ciu-
tadans i ciutadanes”. Les sessions es preveuen convocar al 
menys un cop a l’any per part de l’alcalde, que serà qui presi-
dirà la sessió.

Per garantir l’ordre del debat i la seva efectivitat, el regla-
ment detalla el funcionament de les sessions. S’inicia amb la in-
tervenció del tema a tractar per part del ponent, per seguir amb 

la intervenció i posicionament del responsable polític municipal. 
El temps d’intervenció serà d’un màxim de cinc minuts per per-
sona, temps que es podrà escurçar en funció dels qui vulguin 
prendre la paraula, tenint en compte que la durada màxima 
de la sessió és de dues hores. Si s’escau, hi haurà rèplica del 
responsable polític per acabar amb un apartat de conclusions. 
Aquest procediment es preveu repetir en el tractament de les 
tres temàtiques que donen contingut a aquesta primera audièn-
cia pública i que han estat seleccionades atenent a la seva in-
dubtable importància i interès ciutadà: Subvencions; Inversions 
i serveis; i Pressupost.

El govern municipal d’Olèrdola està acabant d’enllestir tots 
els detalls per a iniciar una experiència al municipi de pressu-
postos participatius. La voluntat és la d’ oferir a tots els veïns 
que ho desitgin la possibilitat de pronunciar-se directament 
sobre el destí d’una part del capítol d’inversions del pressu-
post de 2018. La proposta inicial amb la que es treballa és la 
de fixar una quantitat econòmica tancada, encara pendent de 
determinar. Es preveu que durant el primer trimestre  de l’any 
2018 es convoqui un procés participatiu que comptarà amb 
un pes destacat dels mitjans telemàtics però que també in-
clourà la possibilitat de vot presencial, seguint el model aplicat 
en el procés d’elecció del nom de la nova plaça de Sant Pere 
Molanta. En un primer moment, els veïns podran proposar els 
projectes que creguin més oportuns per a ser el destí de la 
inversió. Entre les propostes més votades en aquesta primera 
fase, es procedirà a una segona votació per a acabar d’escollir 
el projecte sorgit d’aquest procés de participació.

La sessió s’ha convocat a Sant Miquel el divendres 20 d’octubre, a les 20:00h

Els veïns podran decidir directament 
el destí d’una part de les inversions 

municipals El govern munici-
pal ha convocat reu-
nions presencials en 
cadascun  dels cinc 
nuclis i pobles més 
habitats d’Olèrdola 
per tal d’exposar el 
funcionament dels 
pressupostos muni-
cipals i les prioritats 
que es fixa el govern 
a l’hora de gestionar-
los. Aquestes exposi-
cions permetran que 

Sessions informatives per exposar
els pressupostos

Funcionament de l’Audiència Pública
Temes a tractar:
Subvencions; Inversions i serveis; i Pressupost

- Intervenció inicial del ponent

- Posicionament del responsable polític

- Intervencions públic (màxim 5 minuts per persona)

- Replica, si s’escau

- Conclusions

SESSIONS INFORMATIVES D’EXPOSICIÓ
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

Divendres 3 de novembre, a les 20:00h,
al Local Rossend Montané de Sant Miquel

Dissabte 4 de novembre, a les 10:00h,
a la zona d’equipaments de Daltmar

Dissabte 4 de novembre, a les 17:00h,
al Local Social de Can Trabal

Divendres 10 de novembre, a les 20:00h,
al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta

Divendres 17 de novembre, a les 20:00h,
al Centre Cívic La Xarxa de Moja

els veïns puguin conèixer de primera mà com s’estructuren les 
previsions d’ingressos i de despeses organitzades en el pressu-
post d’un ajuntament. També es detallaran les línies d’actuació 
que el govern municipal preveu incorporar o donar continuïtat 
en el pressupost municipal de 2018, així com la possibilitat de 
debatre i recollir suggeriments o resoldre qualsevol dubte

A Sant Miquel aquesta sessió d’exposició dels pressupostos 
s’ha convocat el divendres 3 de novembre, a les 8 del vespre, 
al local Rossend Montané. A Daltmar serà  dissabte dia 4 de 
novembre, a la zona d’equipaments, a les 10 del matí; mentre 
que a Can Trabal es farà  el mateix dissabte dia 4, a les 5 de la 
tarda, al Local Social. A Sant Pere Molanta la sessió d’exposició 
dels pressupostos es preveu al Centre Cívic Gatzara, a les 8 del 
vespre del  divendres 10 de novembre; mentre que a Moja la 
sessió es convoca per divendres 17 de novembre, a les 8 del 
vespre, al Centre Cívic La Xarxa.
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Aquest mes de setembre han començat les obres del camí 
de vianants a la carretera BV 2119, entre Moja i Vilafranca. En 
aquestes primeres setmanes, els treballs són ben visibles a 
l’entorn de la zona industrial i al pont que travessa l’autopista 
AP7. També s’han procedit a fer treballs d’adequació dels ter-
renys prop del vial d’accés a Moja des del carrer del Camp. En 
funció de les necessitats dels treballs, els operaris regulen el 
pas alternatiu dels vehicles que circulen per la carretera.

El pressupost de licitació de l’obra és de 505.401,17 euros 
i el termini d’execució previst és de 5 mesos.

El carrer Manel Crespo serà
de plataforma única

Amb el propòsit d’apli-
car mesures que reforcin la 
seguretat viària, per encàr-
rec de l’Ajuntament d’Olèr-
dola una empresa especi-
alitzada realitzava durant 
l’agost treballs de senyalit-
zació al carrer Manel Cres-
po de Sant Pere Molanta. 
L’actuació ha consistit en 
delimitar tres trams amb 
pilones i jardineres, amb la 

L’Ajuntament  recepciona 
l’enllumenat públic de Daltmar

En reunió celebra-
da dilluns 31 de juli-
ol, la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament 
d’Olèrdola acordava 
regularitzar la situació 
de la recepció dels en-
llumenats públics de 
Daltmar i Can Trabal. El 
regidor d’urbanisme de 
l’Ajuntament d’Olèrdo-
la, Juanma Samblás, ha 

explicat  que aquesta regularització es procedia a fer amb el 
propòsit d’incorporar a les dues urbanitzacions al nou con-
tracte de manteniment de l’enllumenat públic del municipi, 
que s’està licitant per part de l’Ajuntament. A més del mante-
niment, l’Ajuntament preveu el subministrament de tecnologia 
LED per a les lluminàries instal·lades als nuclis. 

A Daltmar l’enllumenat s’ha procedit a recepcionar per part 
de l’Ajuntament perquè reunia les condicions per a que així es 
pogués fer. Les petites millores que s’han de realitzar per ade-
quar les instal·lacions a la normativa actual es realitzaran dins 
el nou contracte de manteniment.  L’enllumenat de  Can Tra-
bal té una situació diferent. No es pot recepcionar en aquests 
moments i s’ha donat llum verda a l’elaboració d’un pla d’in-
versions per poder adequar l’enllumenat d’aquest nucli, amb 
la previsió de dedicar-hi prop de 250.000 euros.

corresponent senyalització horitzontal, que delimita tres zones 
que no poden ser travessades pels vehicles. Els tres trams són al-
terns en les dues façanes del carrer  per així garantir que els vehi-
cles no travessen el carrer a una velocitat excessiva, obligant-los 
a minorar la marxa per salvar aquestes zones. L’actuació s’aplica 
pocs dies després que entrés en vigor, el passat 17 de juliol, la 
prohibició d’estacionar a tot el carrer. Els treballs suposen una ac-
tuació provisional abans no s’executin les obres  definitives que 
hauran de convertir el carrer Manel Crespo en plataforma única. 
La mesura de passar el carrer  a plataforma única recull una de les 
conclusions que es van extreure durant una reunió veïnal que l’al-
calde, Lucas Ramírez, va mantenir amb els veïns del carrer durant 
el mes de juny. La previsió és que les obres es puguin fer durant 
l’any 2018, a continuació dels treballs planificats al mateix carrer 
d’arranjament del sistema de subministrament d’aigua.
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Marató d’actuacions solidàries oberta a tothom
Tres veïnes d’Olèrdola han su-

mat esforços per a preparar una 
ambiciosa iniciativa solidària vincu-
lada a la Marató de Tv3. Són Yo-
landa Liron, Dolors Rovirosa i Mari 
Carme Villanueva, que organitzen 
una marató d’actuacions, el cap de 
setmana del 9 i 10 de desembre, al 
Local Nou de Moja.

El propòsit és el d’oferir a 
tothom “una oportunitat per poder 
gaudir i mostrar el que ens agrada 

teles acrobàtiques, entre d’altres), 
playbacks (on la gent s’animi a imi-
tar o ballar), musicals (instrumen-
tals individuals i de grups, corals, 
cantants, batukada, entre d’altres), 
entrevistes interessants, monòlegs, 
màgia, passarel·la de moda, ex-
hibició de perruqueria canina o 
competició d’escacs amb un gran 
mestre. La feina que caldrà garantir 
és nombrosa i diversa, per això la 
crida també és per a captar volun-

fer” i a la vegada “recaptar diners per a una bona causa com 
és el cas de la Marató de TV3” que dedica l’edició d’aquest 
2017 a les malalties infeccioses.

La crida a participar-hi està adreçada a entitats, però tam-
bé a persones a títol individual. Es vol demostrar “que qual-
sevol persona pot fer el que es proposi , sigui com sigui”, per 
això el lema triat per aquesta marató d’actuacions a Olèrdola 
és “La diferència és indiferent. Tots podem gaudir!”.

En una carta adreçada a les entitats del municipi, desta-
quen que s’accepta tot tipus d’actuacions: balls(estètica, dan-
sa contemporània, country, fanqui, hip hop, balls folklòrics o 

taris que es vulguin implicar en les tasques organitzatives que 
comporta aquest festival.

La crida per a confeccionar el programa d’actuacions dels 
dies 9 i 10  de desembre resta oberta fins el 30 de setembre. 
Serà a partir de llavors quan es definirà l’ordre d’actuacions i 
els horaris.

El festival compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola. 
Per contactar amb l’organització es pot enviar un correu elec-
trònic a l’adreça lironmateos@gmail.com; o bé trucar als te-
lèfons 639 92 87 74(Yolanda), 650 11 58 83(Dolors) i 618 61 
43 21(Mari).

Reobre la piscina de Daltmar
La reobertura de la piscina, durant el primer cap de set-

mana d’agost, va ser una de les notes destacades de la Festa 
Major de Daltmar. La zona esportiva és gestionada pel CIE 
Olèrdola i durant aquest mes de setembre s’han programat 
activitats lúdiques que han dinamitzat l’espai com a lloc de 
trobada dels veïns de totes les edats.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Actes previs
DIA 30 DE SETEMBRE  
A les 11h al camp de futbol 
PARTIT TRIANGULAR DE FUTBOL 
Categoria Alevins en Memòria de 
Josep Anton Tobella 

A les 17h al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL
Categoria Juvenil B en Memòria de 
Josep Anton Tobella 

DIA 1 D’OCTUBRE
A les 10h al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL
Categoria Infantil en Memòria de 
Josep Anton Tobella

A les 12h al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL
Categoria Juvenil A 

Actes de Festa Major
DIVENDRES 6
A les 10 de la nit, al pàrquing del 
Conill (preu a determinar)
BOTIFARRADA POPULAR

A les 11 de la nit CASTELL DE FOCS 
a càrrec de la Pirotècnia Igual
ENTRADA A L’AJUNTAMENT DEL 
NOSTRE PATRÓ SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL

Seguidament,
al local Rossend Montané
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 
A càrrec d’Albert Villegas Delgado

A continuació,
al local Rossend Montané
ACTUACIÓ DE ELS GRUPS
MUSICALS:
- BARON BRANDY
-GINA & THE TONICS

DISSABTE 7
A les 8h
Inici de la RECOLLIDA
“sorollosa” de veïns 

A les 9h A davant del Conill,
SARDINADA POPULAR

A les 10.30h inscripcions pel 
Torneig de Ping Pong

A les 11h inici del
TORNEIG de PING PONG

A les 11.30h Inici dels
JOCS TRADICIONALS INFANTILS

A continuació, VERMUT INFANTIL

A les 17h al camp de futbol
TORNEIG DE PETANCA,

INFLABLES I ANIMACIÓ INFANTIL 
AMB EL GRUP ROVELL D’OU

Simultàniament
XOCOLATADA

A les 21h
al Local Rossend Montané
Sopar popular (cadascú ha de 
portar el seu sopar)

A les 23h
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’Orquestra Magma 

A continuació,
DJ NUNCARGUENSE

DIUMENGE 8
A les 8h
Inici de la RECOLLIDA
“sorollosa”de veïns 

A les 9.30h
BOTIFARADA POPULAR
al Conill

A les 11h
al Casal d’Avis de Sant Miquel
EXPOSICIO DE MANUALITATS

A les11.15h,
EXHIBICIÓ de gimnàstica rítmica

A les 12h RECOLLIDA DE TRUITES 
pel I TAST POPULAR DE TRUITES

A les 12h MISSA SOLEMNE DE 
FESTA MAJOR

A les 12.30h
davant de l’Ajuntament
LA CERCAVILA 

Tot seguit, ENTRADA DEL NOSTRE 
PATRÓ SANT MIQUEL ARCÀNGEL A 
L’ESGLÉSIA

En acabar el Cercavila,
a la plaça de l’Església
EXHIBICIÓ FOLKLORICA DE TOTS 
ELS BALLS

A les 18h
al Casal d’Avis de Sant Miquel
EXPOSICIO DE MANUALITATS

A les 19h
al local Rossend Montané
TEATRE amb l’obra EL SOMMELIER 
del popular Fermí Fernández

En acabar, 
TRACA FINAL DE FESTA MAJOR

Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola - 6, 7 i 8 d’octubre

Visita  guiada gratuïta al Pla dels Albats el 30 de setembre

La regidoria de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola organitza una nova visita guiada gratuïta al Pla dels 
Albats. Inscrita dins de les Rutes pel Patrimoni del municipi, 
l’activitat s’ha previst pel proper dissabte 30 de setembre, a 
les 10:30h, i comptarà amb les explicacions de l’arqueòleg 

Xavi Esteve, codirector de les excavacions fetes al Pla dels 
Albats. La visita permetrà conèixer els resultats de les exca-
vacions realitzades en aquest indret, fora de muralles, com 
la premsa de vi en la zona de celler medieval, les caracterís-
tiques de l’església romànica de Santa Maria, el magatzem o 
bé la troballa del mil·liari romà de pedra que va ser reutilitzat al 
temple . També es mostraran les sitges medievals treballades 
aquest estiu pels joves que van participar en l’Arqueocasal.

Les persones interessades en assistir-hi han de fer la ins-
cripció prèvia , a partir d’aquest divendres 15 de setembre, a 
l’adreça de correu electrònic olerdola@olerdola.cat o bé tru-
car al telèfon de l’Ajuntament, el 93 890 35 02.

Les places són limitades i es prega puntualitat. El lloc de 
trobada serà al pàrquing del Conjunt monumental d’Olèrdola.

Des de la regidoria  s’anima als veïns a aprofitar aquesta 
ocasió i visitar “aquesta joia del nostre patrimoni”.

Diversitat en la programació de l’Ateneu Mogenc 
Després de la representació de l’obra de teatre “Bojos 

pel bisturí”, oferta pel grup TAM dels Monjos el diumen-
ge 17 de setembre al Local Nou, l’Ateneu Mogenc segueix 
preparant actes lúdics diversos per oferir al poble. El dis-
sabte 21 d’octubre, coincidint amb la Festa del Most, or-
ganitzen una fira gastronòmica amb mostra de productes 

locals, ambientació musical i més incentius, encara per 
concretar. Per novembre planifiquen una nova representa-
ció teatral i per desembre volen fer un acte previ a les fes-
tes de Nadal. Aquest mes de setembre també han reprès 
els cursos de gralla.


