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Olèrdola vota l’1-O i rebutja
la violència policial

Compte enrere per a la reforma
del nucli antic de Sant Miquel

Impostos
congelats

pel 2018
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La reforma del casc antic de Sant Miquel es preveu adjudicar
abans d’acabar aquest any

En sessió de ple celebrada el 26 de 
setembre , l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
aprovat una modificació de pressupost 
que habilita les partides necessàries  
per a que abans d’acabar aquest 2017 
es puguin adjudicar les obres de refor-
ma del casc antic de Sant Miquel. El 
projecte ha estat modificat, ampliant 
la intenció inicial de reformar els ca-
rrers Major  i Anselm Clavé , fins a ser 
pressupostat per un import de 404.000 
euros. En la modificació del pressupost 
aprovada s’agrupaven les partides per 
a fer la intervenció en una única fase i 

L’alcalde subratllava el compromís 
“amb el dret a decidir i la llibertat 
d’expressió” . Des d’ERC, Fina Masca-
ró, expressava a Ramírez que “com al-
calde tens uns risc, ho has assumit i no 
et deixarem sol”. Josep Sánchez també 
s’adreçava a l’alcalde per expressar-li 
que “ens tens al teu costat”. En un altre 
moment del ple, l’alcalde va assenyalar 
el seu desig de que l’1 d’octubre tothom 
es pugués expressar amb total llibertat. 
Fina Mascaró encoratjava a tothom a 
anar a votar per construir un país “so-
cialment just, democràtic i lliure”.

es suplementa el projecte amb una partida de 65.000 euros. 
El regidor d’urbanisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma 
Samblás, explicava que “si tot va bé” el projecte es licitaria 
abans de finals d’any. 

Els grups d’ERC i del PDeCAT es van abstenir en aquesta 
modificació. En el cas d’ERC es qüestionava que es donés de 
baixa una partida de 30.000 euros per a fer el clavegueram al 
sector, a la vegada que afegia que no havien participat en la 
modificació. 

El govern municipal assenyalava que tot l’arranjament de 
clavegueram previst s’havia fet i no calia per aquest any la 
partida resultant de 30.000 euros, tal i com indicava  l’enginyer 
municipal. Des del PDeCAT, el seu portaveu, Josep Sánchez, 
indicava que no tenien clar el concepte de despeses, però 
entenia que estava bé ampliar el projecte. 

Una altra modificació de pressupost, de més de 13.600 
euros, va ser aprovada  amb els vots favorables d’ApO i el po-
sicionament contrari de PDeCAT i  ERC. Incorporava 10.000 
euros per a elaborar un Pla de Comunicació, previsió que 
l’oposició coincidia en valorar com a quantitat excessiva.

Un dels moments rellevants del ple es vivia quan es va do-
nar compte del decret d’alcaldia, signat el passat 8 de setem-
bre, de suport al referèndum convocat diumenge 1 d’octubre. 

En l’apartat de mocions es va aprovar per unanimitat un 
text de suport a la declaració “La Granada diu prou”. El regidor 
portaveu del govern, Xavier Serramià, indicava que la moció 
era també una manera de manifestar que hi ha pocs efectius 
per seguretat ciutadana a la comarca. També per unanimitat 
es va aprovar una moció de condemna als atemptats terroris-
tes de Barcelona  i de reconeixement a la tasca realitzada pels 
cossos policials i d’emergències. 

També va ser unànime l’acord d’aprovar una moció que 
traslladava al ple ERC a iniciativa de Bosc Verd  i de 16 veïns 
del Penedès, per a que es paralitzés la utilització de residus 
com a combustible a Uniland. En la moció es recorda que el 
Comitè de Compliment del conveni d’Aarhus de Nacions Uni-
des donava la raó als veïns i a l’entitat ecologista, en declarar 
que en l’anunci del tràmit per atorgar l’autorització  ambiental 
no es va informar sobre el projecte presentat. Així, l’autorització 
d’incinerar residus, activitat que genera gran alarma social, es 
va autoritzar sense que la població no estigués informada ni 
pogués presentar al·legacions. 

El ple també va aprovar per unanimitat una moció per a 
reclamar a Foment mesures per a millorar encreuaments de la 
n340 al seu pas per Subirats.

La fotografia de Josep Raventós Valldosera ja està al saló de sessions
Abans de l’inici de la sessió ordinària de ple de l’Ajuntament 

d’Olèrdola, celebrada el 27 de setembre, va tenir lloc l’acte de 
col.locació al saló de sessions de l’Ajuntament de la fotografia 
de Josep Raventós Valldosera, primer alcalde d’Olèrdola es-
collit per sufragi universal.

Amb l’impuls de l’Ateneu Mogenc “Fem poble”, la col.la-
boració de la família i la implicació de l’Ajuntament, el passat 
dissabte 17 de juny tenia lloc a Can Torres un acte de digni-
ficació i restitució de Raventós Valldosera, que va incloure la 
descoberta d’un monòlit on es recorda que Raventós Valldo-
sera 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 rabas-
saires i dels ideals de la República”. 

La imatge va ser col.locada per Jordi Arnabat Castellví, 
besnét  de Josep Raventós Valldosera. En el moment de la 
col.locació de la fotografia, al saló de sessions hi havia mem-
bres de la família i representants de l’Ateneu Mogenc.
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L’Ajuntament d’Olèrdola aprova no apujar els impostos per a l’any 2018

dels ingressos corrents de l’Ajuntament i la ponència cadas-
tral de tot el municipi data de l’any 88. Ramírez qualificava la 
proposta de rebaixa d’IBI com a “populista” i defensava que 
calia “buscar un equilibri cadastral al municipi” que afavoreixi 
la distribució equitativa de la càrrega fiscal, amb un estudi pre-
vi per avaluar què suposaria una nova ponència cadastral.

El portaveu del PDeCAT, Josep Sánchez, assenyalava que 
des de fa 3 anys l’actualització cadastral ha afectat a 401 im-
mobles al municipi. Sánchez valorava que en els darrers anys, 
sense reducció del gravamen de l’IBI, tampoc s’havien fet mi-
llores en serveis a Olèrdola. Pel que fa a la bonificació per 
instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar, demanava 
que s’especifiqués que aquesta bonificació no la rebrien els 
edificis que per llei estan obligats a fer-ho. També proposava 
la reducció del gravamen en l’impost de vehicles pels cotxes 
elèctrics i que s’introduís en l’impost de construcció i obres 
bonificacions en el cas d’adaptar-se l’habitatge a persones 
amb mobilitat reduïda.

Des del govern s’indicava que en les comissions informa-
tives prèvies al ple el PDeCAT no havia aportat la proposta 
per bonificar l’ICIO en el cas d’aquestes obres d’adaptació 
ni plantejat la reducció del gravamen en el cas dels vehicles 
elèctrics.

Per unanimitat, el ple també aprovava una moció de con-
demna a la brutalitat policial de l’estat a Catalunya. En els 
acords del text, es mostra la solidaritat de l’Ajuntament amb 
els municipis afectats pels danys provocats per la violència 
policial el passat 1 d’octubre i amb les persones  que han 
resultat ferides com a “resultat de la brutalitat en l’actuació 
desproporcionada dels cossos de seguretat de l’Estat”. Tam-
bé s’exigeix al ministeri el rescabalament dels danys causats 
i s’exigeix la dimissió “de tots els càrrecs polítics implicats en 
l’exercici de la violència d’Estat i de la vulneració dels drets 
humans a Catalunya”. La moció també exigeix “la retirada 
immediata dels efectius policials dels cossos de l’Estat que 
van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que 
encara hi romanen”.

Dimarts 17 d’octubre el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava de manera provisional les ordenances fiscals pel 
2018, amb els vots favorables d’ApO i el posicionament con-
trari d’ERC i PDeCAT. El govern municipal ha destacat que no 
s’apugen impostos i s’introdueixen bonificacions. En el cas de 
l’IBI, el regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, exposava que  la 
novetat és la bonificació del 10% de la quota íntegra en els im-
mobles que instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar. 
La bonificació s’aplicaria durant tres períodes impositius. Una 
altra novetat és que no caldrà pagar  l’impost de construcció i 
obres en el cas de pintar façanes d’edificis.

En l’impost de vehicles de tracció mecànica es bonifica la 
quota dels vehicles elèctrics fins el 75%, el màxim que permet 
la llei. En el cas dels vehicles híbrids la bonificació és del 50% 
durant els 6 primers anys de vida del vehicle. 

ERC defensa que el gravamen de l’IBI passi del 0’75 al 
0’71 “per ser comú a la majoria del Penedès”.Fina Mascaró, 
portaveu d’aquest grup,  assenyalava que aquesta reducció 
suposaria per l’Ajuntament 88.000 euros que no es recapta-
rien, dada que entenen és perfectament assumible si es te-
nen en compte els resultats pressupostaris de l’Ajuntament 
d’Olèrdola i els diners que hi ha a termini fix als bancs.

 Mascaró anunciava que en el proper ple, dedicat al debat 
dels pressupostos i de les taxes, ERC plantejarà introduir ajuts 
per a pagar l’IBI i anunciava que “no desistirem en l’intent de 
que l’impost baixi”. 

En la rèplica a ERC, Serramià feia notar que a l’Ajuntament 
“no li sobren els diners” i que el romanent de tresoreria esta-
va compromès per projectes en fase de licitació o pendents 
d’aprovació. El regidor d’hisenda subratllava que amb els 
ingressos corrents s’estaven pagant les despeses corrents 
i valorava que “per abaixar l’IBI podem deixar de fer coses 
que beneficien molta gent”. Des del govern es recordava 
que s’havien incrementat aquest any serveis en manteniment 
d’enllumenat, neteja o clavegueram, així com millores en la 
via pública i cobrir vacants a la plantilla de personal. El mateix 
alcalde, Lucas Ramírez, recordava que l’IBI suposa el 60% 

Les ordenances fiscals van ser aprovades amb els vots favorables d’APO i
el posicionament contrari d’ERC i PDeCAT

El ple aprova una condemna unànime de la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya
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La campanya ”Compra a prop i descobreix el teu entorn”
compta amb 136 establiments participants

Fins els proper 19 de novembre, comprar a Santa Marga-
rida i els Monjos, a Castellet i la Gornal o a Olèrdola pot tenir 
premi. I és que 136 establiments dels tres municipis participen 
en la tercera edició de la campanya ”Compra a prop i desco-
breix el teu entorn”, que premia les accions de compra sorte-
jant entrades per a equipaments turístics, àpats a restaurants, 
lots de productes d’alimentació o bé visites a cellers dels tres 
municipis, entre d’altres serveis i articles variats.

Amb la implicació dels establiments participants i el treball 
conjunt dels tres ajuntaments, la  campanya promou  el co-
merç de proximitat, així com els recursos turístics i les expe-
riències que ofereixen els tres municipis.

Entre les butlletes dipositades a les urnes que hi ha als 

L’Oficina del Síndic de Greuges ha atès 4 visites a Olèrdola
Dilluns 9 d’octubre personal de l’oficina del Síndic de Greu-

ges de Catalunya es desplaçava fins a Olèrdola per a atendre 
les queixes i consultes que desitgessin traslladar els veïns so-
bre serveis d’interès general i actuacions d’administracions. 
En aquesta primera estada presencial a Olèrdola, s’han atès 
4 visites. Les persones ateses per l’equip del Síndic al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja han presentat 3 queixes i han fet una 
consulta en àmbits relacionats amb serveis de telefonia, tributs 
i urbanisme. El desplaçament d’un equip del Síndic a Olèrdola 
és un dels punts inclosos en el conveni de col·laboració  sig-
nat per l’Ajuntament i el Síndic.

El propòsit és el d’ “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 tramita-
des” vinculades amb Olèrdola. 

establiments es tortejaran 78 premis, una vintena més que en 
l’anterior edició. L’any passat es van exhaurir les 50.000 but-
lletes de participació editades i aquest 2017 s’han fet 10.000 
més. 

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, indicava que el pro-
pòsit de la campanya és el de recolzar el comerç local i els 
productes de proximitat. Per Ramírez, la campanya ajuda a 
dinamitzar el teixit comercial dels tres municipis perquè “dóna 
vida i activitat”.

El sorteig dels premis s’ha previst el 23 de novembre a 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i el lliurament 
s’ha programat fer en un acte públic, al Molí del Foix, el 29 de 
novembre.

Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos; Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola; i Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la Gornal

Un tècnic de l’Oficina del Síndic atenia les consultes al Centre Cívic La Xarxa
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El Sí guanyava l’1-O  a Olèrdola amb el 93% dels vots emesos
i una participació del 56% 

El sí ha guanyava el referèndum d’autodeterminació a Olè-
rdola, celebrat l’1 d’octubre, per un rotund 93’2% dels vots 
emesos. La participació superava el 56%, amb 1487 vots 
emesos d’un cens integrat per 2.624 persones al municipi.

El no ha obtingut un resultat discret: 64 vots i una quota de 
suport del 4’3%. Han votat en blanc 31 persones, que venen 
a representar el 2% dels vots emesos i han estat nuls 7 vots, 
el 0’3%.

A Moja la participació ha estat del 65%. El Sí ha estat mar-
cat per 637 electors. Han optat pel no 38 persones; 13 vots 
han estat en blanc i 5 nuls. 

A Sant Miquel la participació ha estat del 49% . Han votat 
sí 345 veïns i veïnes; pel no s’han decantat 16 electors; 9 han 
estat vots en blanc i 2 han estat comptabilitzats com a nuls. 

A Sant Pere Molanta han votat sí 403 persones; el no ha 

estat marcat per 10 electors; s’han registrat 9 vots en blanc i 
no s’ha comptabilitzat cap vot nul.

Més enllà dels resultats, les persones implicades 
en l’organització del referèndum destacaven l’absència 
d’incidents remarcables i que la participació havia estat molt 
rellevant al municipi tenint en compte  l’advers context en què 
es produïa la votació. També quedava palesa  la implicació 
ciutadana per a fer efectiva la votació, amb centenars de veïns 
fent guàrdia des de la matinada i durant tot el dia davant els 
col·legis electorals. L’endemà , dilluns 2 d’octubre, tenia lloc 
davant de l’ajuntament una concentració  de rebuig a la bru-
talitat policial. L’aturada del dia 3 va ser seguida àmpliament 
a Olèrdola, especialment en serveis públics i en el petit i mitjà 
comerç.

Aquest mes d’octubre els veïns de Daltmar ja poden contractar fibra òptica 
A partir de la segona quinzena d’aquest mes d’octubre els 

veïns de Daltmar que ja podien contractar fibra òptica per ob-
tenir internet de gran capacitat. Així es va anunciar dissabte 
7 d’octubre al migdia en una xerrada convocada a Daltmar 
per XTA(Xarxa de Telecomunicacions Alternatives),l’ empresa 
operadora encarregada del desplegament de la xarxa, i per 
l’Ajuntament d’Olèrdola. L’arribada  de la fibra òptica a Dalt-
mar és fruit del pla de desplegament aprovat per l’Ajuntament, 
amb el propòsit de fer arribar a tot el municipi les prestacions 
de la connexió a internet d’alta velocitat. 

Les persones interessades en els preus i promocions, po-
den posar-se en contacte amb Xarxa de Telecomunicacions 
Alternatives a través del web fibrapenedes.cat. En el cas de 
Can Trabal, la previsió és que la contractació de fibra òptica ja 
es pugui fer durant el primer trimestre de l’any que ve.

Cues per votar a Sant Pere Molanta i a Moja

Empresa i Ajuntament convocaven una xerrada informativa
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El vi negre Turó de les Abelles 2013 de Finca Viladellops  
ha estat reconegut com el millor vi català del 2017 en l’acte 
de lliurament dels cinquens Premis Vinari, celebrat divendres 
6 d’octubre a l’Auditori de Vilafranca . El Turó de les Abelles 
2013 ha estat el gran triomfador després d’emportar-se les 
categories Gran Vinari d’Or, millor vi negre de guarda(amb cri-
ança superior als 12 mesos), millor vi ecològic i millor vi de 
la DO Penedès. Un total de 870 referències de 253 cellers 
emparats en les 12 denominacions d’origen han participat en 
aquesta cinquena edició dels Premis Vinari.

El flamant Gran Vinari d’Or 2017, el Turó de les Abelles 
2013 de Finca Viladellops, és un vi negre de guarda, cupat-
ge a parts iguals de sirà i garnatxa negra, del qual s’elaboren 
poc més de 2.000 ampolles. Els més de 70 tastadors que han 
puntuat a cegues els vins participants, han reconegut aquest 
vi per la seva “amplitud aromàtica, amb un perfil afruitat, floral 
molt fresc i especiat, així com la seva elegant estructura i el 
pas intens pel paladar.”

Un dels atractius de la cercavila de la Festa Major de Sant 
Miquel, celebrada diumenge 8 d’octubre, era poder conèixer 
el nou Drac de Sant Miquel. Es diu “Txetxinus”, està fet en 
fibra de vidre i té una mida de 3’5 metres de llargada. És obra 
de Celestí Laguna, veí de Sant Miquel que va acceptar el repte 
de fer aquesta nova bèstia de foc que s’ha incorporat  al folk-
lore del municipi. Laguna també és l’autor dels nans de Sant 
Miquel que en els darrers anys s’han anat afegint al seguici 
festiu del poble.

Voluminós però lleuger, aquest drac de llengua de serp i 
cua recargolada pesa 45 quilos. A l’hora de realitzar-lo es va 
pensar en un Drac que fos gran “perquè impressionés” i cò-
mode de fer-lo ballar. Durant la cercavila es va constatar que 
“Txetxinus” reuneix aquests requisits. 

El Vilafranca s’ha adjudicat la 30a edició de la copa Olèr-
dola de futbol en imposar-se clarament al Molanta, en partit 
jugat el 12 d’octubre al camp parroquial de futbol de Sant Pere 
Molanta. La diferència de categoria va ser insalvable i els vila-
franquins feien bons tots els pronòstics, emportant-se la copa 
sense dificultats amb un rotund  0-9. 

Sant Miquel ha estrenat Drac
aquesta Festa Major

El Vilafranca guanya
la 30a Copa Olèrdola  

“Turó de les Abelles”, de Finca Viladellops, guanyava el reconeixement



Butlletí Informatiu Municipal · Octubre 2017

7

Nous  treballs arqueològics refermen la importància del Pla dels Albats

Des del 20 de setembre al 13 d’octubre s’han realitzat 
treballs arqueològics al Pla dels Albats. Les actuacions en 
aquest espai fora muralles del Conjunt monumental d’Olèrdola 
s’inclouen en el projecte quadriennal ECLOC, liderat per la 
Universitat de Barcelona i que compta amb la participació del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola.

Els primers dies es va fer la retirada de pedres de l’enderroc 
de l’església i de terra d’excavacions antigues, acumulades 
des de fa prop d’un segle a la cara nord de l’església de San-
ta Maria, en uns treballs finançats per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural.

Després es va procedir a la intervenció arqueològica amb 
l’objectiu de condicionar l’entorn de l’església i l’espai resul-
tant de la retirada de pedra i terra. Ha comportat  la delimitació 
del cementiri medieval per la cara nord de Santa Maria, ex-
cavant algunes de les noves tombes que s’han documentat.  
Durant els darrers dies, les tasques han consistit en consolidar 
els enlluïts interiors de l’edifici de Santa Maria i finalitzar tre-
balls de restauració, amb pressupost del Servei d’Arqueologia 
i Antropologia del Departament de Cultura.

S’obtenen 21 donacions de sang
a Moja

Fins a 21 donacions de sang es recollien dijous 28 de se-
tembre a Moja en l’estada que feia al municipi una unitat del 
Banc de Sang i teixits, instal·lada al Centre Cívic La Xarxa des 
de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. La xifra de donacions 
se  situa dins de les expectatives que tenia el Banc de Sang, 
però està per sota dels registres que anys enrere s’havien as-
solit al municipi. Entre els 21 donants hi havia 2 persones que 
donaven  sang per primera vegada. Tres persones més es van 
oferir però no van poder fer la donació, per diversos motius.

Una trentena de participants en la 
visita al Pla dels Albats 

Les visites guiades gratuïtes que periòdicament organitza 
l’Ajuntament d’Olèrdola per conèixer el patrimoni del municipi 
s’han fet un lloc entre l’oferta de propostes culturals al muni-
cipi i tenen un elevat seguiment. Dissabte 30 de setembre es 
va poder comprovar de nou en la visita que es realitzava al Pla 
dels Albats. I és que fins a una trentena de persones, entre 
veïns de Vilafranca i d’Olèrdola, van poder seguir la visita que 
conduïa l’arqueòleg Xavi Esteve, codirector de les excavacions 
al Pla dels Albats i membre de l’equip de l’empresa de serveis 
culturals Tríade.
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 Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola twitter.com@AjOlerdolawww.olerdola.cat

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Activitats per la Marató de TV3

ACTIVITATS 9 DESEMBRE AL LOCAL NOU
• DESFILADA MODA 
• RESUPÓ SOLIDARI
• GRUP NOMADES DE SANT MIQUEL    
• DJ MÚSICA DELS 70 FINS ACTUALITAT

ACTIVITATS 10 DESEMBRE
• CAMINADA MOJA
• ESMORZAR MOJA I SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA
• CURSA MUNTANYA “ESPARTAN RUNNING” A SANT MIQUEL
• PRESENTACIÓ DE LA MARATÓ
• BALL EMBLEMÀTIC DE LA NOSTRA MARATÓ
• COUNTRY GATZARA
• ESCOLA MÚSICA NÚRIA AMETLLER
• BALLS POPULARS
• BALL NOIES OLERDOLENQUES
• BALL SEVILLANES
• BAILE MARCOS Y ANTONIA
• BALL CONTEMPORANI VILANOVA
• MAG AIZPI
• ENTREVISTA A L’ATLETA OLERDOLENC “EMILI RAFECAS”
• RÍTMICA OLÈRDOLA
• ESGRIMA
• BALL JOVEN D’OLÈRDOLA
• BALL ESTÈTICA
• COMPETICIÓ ESCACS
• RECAPTACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS I ACTUACIONS AL LLARG 
DEL CAP DE SETMANA.
• GRUP MUSICAL “ACUSTIC5” DE OH HAPPY DAY
• GIMNÀS ARA
• ANNA PERET: ACORDIONISTA

Activitats Ateneu Mogenc “Fem Poble”
4 NOVEMBRE  Al Local Nou de Moja. CINEMA 
A  les 17.00 h sessió infantil i a les 19.00 h sessió familiar.
Accés a la sala amb donatiu: 1 euro els socis ATENEU i 2 euros 
els NO socis.

11 NOVEMBRE  A La Xarxa a  les 17.00 h.
TALLER DE PASTA FRESCA
Activitat a realitzar en família. Per parelles formades per un 
adult i un infant. Donatiu 5 euros per parella. Prèvia inscripció. 
Places limitades.
Informació i inscripcions  al correu ateneumogenc@gmail.com

26 NOVEMBRE  Al Local Nou de Moja a les 18.00 h.TEATRE
“L’esperit burleta” companyia Atrezzo. Accés al local amb do-
natiu de 2 euros els socis i 5 euros el NO socis.

Torna la Vallmoranta, la cursa d’orientació 
solidària de Sant Pere Molanta 

Els amants de l’esport i la na-
tura tenen una nova cita amb la 
Vallmoranta el proper dissabte 
dia 18 de novembre. La cursa 
d’orientació de Sant Pere Mo-
lanta, que enguany arriba a la 
setena edició, s’ha convertit ja 
en un esdeveniment impres-
cindible pels amants d’aques-
ta pràctica esportiva i també 
pels que volen passar un cap 
de setmana diferent i descobrir nous paisatges del gran Pe-
nedès. El fet que hi hagi dos recorreguts –un de llarg i un altre 
de curt- facilita la participació de persones de totes les edats i 
condicions físiques. 
El rerefons de la Vallmoranta és solidari, ja que els beneficis es 
destinen a La Marató de TV3, destinada enguany a les malal-
ties infeccioses greus. Al llarg de tota la història de la cursa 
s’han recaptat més de 20.000 euros gràcies a tots els partici-
pants que han volgut posar el seu granet de sorra per una bona 
causa.  Les inscripcions s’obriran el 6 de novembre. Per a més 
informació, es pot consultar la web www.vallmoranta.org. Us 
esperem a tots!  

Cursos AFM

Dissabte 4
de novembre: 
Curs d’iniciació a la 
Fotografia impartit per 
Cristian Pons, horari, 
de 9 a 14h i de 16 a 
19h al centre cívíc La 
Xarxa, preu 20 euros.
Més info: https://
www.facebook.com/
events/704479209742751

Dissabte 11
de novembre: 
Atenció al canvi de 
data  Curs de gestió 
de color, aquest curs 
és interessant per tot-
hom que vulgui poder 
utilitzar el calibrador 
que en breu tindrem a 
disposició dels associats, ja que exigirem coneixements pre-
vis per poder-lo utilitzar. Formació a càrrec d’Hugo Rodríguez, 
horari de 9.00 a 14 i 15:30 a 20h, preu del curs 60 euros. 
https://www.facebook.com/events/126225954708627


