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Es canvia la senyalització informativa
de tot el municipi

Comença a Moja el canvi a leds
de l’enllumenat

Pas endavant
en participació

Actes a benefici de La Marató a Olèrdola els dies 9 i 10 de desembre

Pas endavant
en participació

Els veïns decidiran
el destí de 80.000 euros

d’inversions
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Es rebutja l’aplicació del 155 i s’exigeix la llibertat dels presos polítics
En sessió extraordinària 

i urgent celebrada dilluns 
23 d’octubre , l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha aprovat 
per unanimitat rebutjar 
l’aplicació de l’article 155  
i exigir la llibertat de Jordi 
Cuixart i de Jordi Sànchez. 

Després d’aprovar-se 
per unanimitat que els re-
gidors no rebrien com-
pensació econòmica per 
l’assistència a aquest ple, 
es va aprovar la moció per 
“aturar la suspensió de 
l’Autonomia de Catalunya”, 
elaborada per l’AMI i l’ACM. 
En l’apartat dels acords es 

Fina Mascaró, portaveu 
del grup municipal d’ERC, 
entenia que l’aplicació de 
l’article 155 “vulnera la 
seva pròpia Constitució i 
l’Estatut vigent” i conside-
rava que la millor defensa 
era la de declarar la inde-
pendència.

En nom del grup d’ApO, 
Xavier Serramià entenia 
que l’aplicació del 155 era 
un atac brutal contra Cata-
lunya “com a nació i com a 
poble”.

La segona de les mo-
cions aprovades exigia la 
llibertat de Jordi Sánchez i 

manifesta “el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per 
fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els ter-
mes que estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació 
i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Catalunya”. També es condem-
na “la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de 
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra 
la població i les institucions catalanes”. I finalment s’insta “al  
Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant 
a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola”.

Jordi Cuixart. Fina Mascaró feia una crida a seguir defensant 
els drets fonamentals amb la mobilització al carrer per fer que 
els dos Jordis surtin de la presó i per evitar  que “cap altra 
persona s’empresoni per les seves idees polítiques”.

El portaveu del PDeCat, Josep Sánchez, expressava el su-
port a dues persones “acusades injustament”.

 Xavier Serramià es referia als Jordis com a persones que 
lluiten “perquè tots tinguem llibertat d’expressió i de decisió”.

Després de la votació, l’alcalde, Lucas Ramírez, agraïa a 
tots els grups la unitat expressada en la defensa de drets fo-
namentals.

El govern municipal exposa als veïns el pressupost de l’Ajuntament

Aquest mes de novembres s’han fet tres xerrades informa-
tives d’exposició del pressupost de l’Ajuntament d’Olèrdola. 
Convocades per l’equip de govern, la primera de les sessions 
es feia el 3 de novembre a Sant Miquel; la segona el diven-
dres 10 de novembre a Sant Pere Molanta ; i la tercera el 17 
de novembre a Moja. Properament es preveuen convocar 

les sessions a Can Trabal i a Daltmar. Lucas Ramírez, alcal-
de d’Olèrdola, subratlla que aquestes convocatòries són un 
exercici de transparència que tenen el propòsit de facilitar que 
els veïns coneguin directament com es gestionen els recursos 
municipals.

Les sessions ja s’han fet a Sant Miquel, Sant Pere Molanta i Moja
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L’Ajuntament d’Olèrdola aprova un pressupost de 4’6 milions d’euros

Per unanimitat s’aprovava igualment el règim de fiscalització 
d’ingressos de l’Ajuntament i el pla anual d’auditories i actuacions 
a realitzar durant els exercicis de 2018-2010. Xavier Serramià resu-
mia que la mesura comportava encarregar a empreses externes el 
control permanent per fiscalitzar ingressos i despeses, així com la 
realització d’ auditories puntuals en serveis municipals. Les conclu-
sions i els plans de millora es presentarien al ple de l’Ajuntament.

Unanimitat per exigir la llibertat dels presos polítics
També amb el vot unànime del ple, s’aprovava una moció pre-

sentada d’urgència per ERC que exigeix l’excarceració immediata 
de tots els presos polítics. La moció expressa el suport al Govern 
legítim de la Generalitat, a la Mesa i al Parlament de Catalunya i 
exigeix l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155. Du-
rant l’apartat de precs i preguntes, ERC va demanar que no es 
posés enllumenat de Nadal en senyal de rebuig a l’autoritarisme 
de l’estat. També es demanava que l’alcalde abandonés el grup 
del PSC al Consell Comarcal. Des del PDeCAT es demanava al 
govern d’ApO que “trenqués relacions amb el PSC”.

Des d’ApO s’assenyalava que el rebuig a l’empresonament de 
presos polítics era un sentiment compartit “de país”.

Amb els vots favorables d’ApO i l’oposició de PDeCAT i ERC, 
el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava el 7 de novembre el 
pressupost municipal del 2018. El pressupost és de  4.608.000 
euros , xifra gairebé idèntica a la quantitat aprovada inicialment 
pel pressupost d’aquest 2017. El regidor d’Hisenda, Xavier Se-
rramià, posava l’accent en què no s’augmentaven les taxes ni els 
impostos i valorava que es tracta d’un pressupost, “realista, a la 
mida del que necessita Olèrdola”.

En l’apartat d’inversions reals, es destinen 250.000 euros per 
fer el canvi a leds de les lluminàries del municipi. El circuït de run-
ning a la Muntanyeta rebrà 80.000 euros, mentre que en inver-
sions en via pública es planifiquen 60.000 euros  i 22.000 euros 
per a la millora de places . Una de les novetats més destacades 
és la incorporació d’una partida de 80.000 euros que serà decidi-
da pels veïns, en la primera experiència de pressupostos partici-
patius aplicada a Olèrdola.

El grup d’ERC qualificava de continuista la proposta i valorava 
com a “poc elegant” que s’hagués exposat a l’oposició la pro-
posta un cop ja havia estat presentada a la ciutadania en la sessió 
d’audiència pública i en la primera de les xerrades fetes als nu-
clis dedicades al pressupost. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, su-
bratllava que “també és democràcia parlar amb l’oposició”. Des 
d’aquesta formació es reclamen ajuts a famílies amb necessitats 
per poder pagar  l’IBI , així com ajuts pel transport a estudiants 
d’ensenyaments no obligatoris i per llibres de text. També es va 
indicar que, malgrat suposa un 14% de les inversions previstes, 
la partida de pressupostos participatius només representa un 
1’73% del pressupost general. Mascaró també  qüestionava el 
grau de compliment de les previsions, tenint en compte que la 
inversió executada aquest 2017 era del 6’5% en acabar setembre 
i s’havia complert el 36’5% del conjunt de pressupost. El govern 
municipal va posar l’accent en què l’exposició dels pressupostos 
a la ciutadania era un “exercici de democràcia i transparència”. 
També s’assenyalava que apliquen totes les bonificacions perme-
ses a l’IBI i que “ningú es quedarà sense pagar” aquest impost. El 
govern recordava que hi ha límits per a destinar recursos a inver-
sions, assenyalant que per a elaborar els pressupostos calia tenir 
ben present que els ingressos corrents havien de cobrir  despeses 
corrents. També apuntaven que fins a finals d’anys s’executaria el 
gruix del pressupost.

El portaveu del grup del PDeCAT, Josep Sánchez, va explicar 
que votaven en contra perquè no havien pogut participar en la 
proposta. Sánchez assenyalava que “participarien com a veïns 
donat que no ho havien pogut fer com a partit”. El ple aprovava 
per unanimitat modificacions en taxes. Per instal·lacions ramade-
res es reduïa el gravamen del 0’5 al 0’1. En la taxa de retirada de 
vehicles s’introduïen els supòsits en cas de ser requerida la grua 
i no procedir a la retirada del vehicle, tenint en compte que es 
preveu que durant el 2018 es convoqui un concurs per adjudicar 
aquest servei. La taxa de recollida d’escombreries no s’apuja i 
s’amplia fins al 90% la bonificació per a majors de 65 anys que 
tinguin ingressos inferiors o equivalents al salari mínim. També es 
redueix de 26 euros a 10’5 la comunicació administrativa pel pin-
tat de façanes. Els grups de l’oposició es mostraven d’acord en 
els canvis introduïts i especialment destacaven que el servei de 
teleassistència passés a ser gratuït per l’usuari, després d’anys 
d’haver-ho demanat. El ple també aprovava amb el vot favorable 
de tots els grups  una modificació puntual de la plantilla, que su-
posa passar els llocs de tresorer i intervenció a jornada complerta, 
en compliment de la normativa. El regidor d’Hisenda exposava 
que la intenció és que intervenció continués a jornada parcial.

Incorpora una partida de 80.000 euros per a fer efectiva una primera experiència
de pressupostos participatius 

Per unanimitat s’exigia la llibertat dels presos polítics

En asterisc vermell, les taxes ja aprovades
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Benvolguts olerdolenques i olerdolencs,
Aquests últims plens a l’Ajuntament d’Olèrdola hem 
aprovat els impostos, les taxes i el pressupost per 
l’any 2018 amb novetats respecte els anys ante-
riors, algunes de significatives. 
Impostos: enguany tampoc els hem augmentat, ja 
que si  per un costat sembla que hi ha una certa 
recuperació econòmica, aquesta no ha arribat a la 
majoria de famílies. Sensibles amb aquest fet, des 
de l’equip de govern d’ApO hem considerat no 
augmentar la pressió fiscal sobre els veïns i veïnes 
d’Olèrdola.
Sí que hem volgut augmentar les bonificacions en 
tres tipus d’impostos:
• IBI (més conegut com a contribució) apliquem una 
nova bonificació del:
• 10% durant tres anys per noves instal·lacions 
d’aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol.
• IVT (més conegut com a impost de circulació) en 
una aposta pels vehicles menys contaminants apli-
carem les següents bonificacions:
• 75% per vehicles elèctrics
• 50% durant sis anys per vehicles híbrids
• 15% per vehicles amb emissions =< a 100g de 
CO2/km
• ICIO (més conegut com impost d’obres)  conside-
rem que el pintat d’una façana, a més del benefici 
pel propietari, també és un benefici per la resta del 
poble, pels beneficis visuals que comporta
• 0% per pintat de façanes
Taxes: seguim la mateixa tònica que amb els impos-
tos tampoc les hem augmentat. També en aquest 
cas hem volgut introduir noves bonificacions, rebai-
xes o taxes noves que s’apliquen als olerdolencs:
• Escombraries: 90% de bonificació per major de 
65 anys amb salari mínim interprofessional.
• Teleservei: deixa d’aplicar-se.
• Activitats econòmiques: es rebaixa de 0,5% al 
0,1% per l’activitat ramadera.
• Llicències d’urbanisme: per treballs de pintat de 
façanes passa de 26 euros a 10,54 euros.
• Nova taxa per rodatges: (pendent d’aprovar) que 
hauran de pagar les productores que vulguin rodar 
a Olèrdola.
• Preu públic per espectables: (pendent d’aprovar) 
per poder portar espectacles des de l’Ajuntament 
cal tenir un preu públic.
• Cessió de locals: (pendent d’aprovar) baixa de 
preus per la cessió de locals municipals.
• Servei de grua: (pendent d’aprovació) la intenció 
de l’Ajuntament és fer un concurs per prestar el ser-
vei de grua al municipi, per això necessitem tenir la 
taxa actualitzada.
Pressupostos: s’han elaborat uns pressupostos 
a la mida de les necessitats i possibilitats del que 
necessita Olèrdola, mantenint els serveis generals i 
augmentant serveis bàsics. També s’ha procurat in-
vertir en aquells camps que són competència direc-
te i exclusiva de l’Ajuntament com la xarxa d’aigua 
o la il·luminació pública. 
La variació respecte a l’any passat és de 0,74% 
amb un total de 4.574.662,30 euros. Tot i així s’han 
augmentat un 10% les partides de neteja d’instal·la-
cions municipals i neteja viària i una mica menys la 
jardineria. Es mantenen les subvencions a les enti-
tats i serveis socials i es crea una partida nova de 
festes majors per ajudar en l’organització d’aques-
tes. Detallem algunes de les partides més impor-
tants en inversions:
• Auditories: 25.000 euros per portar un control fi-
nancer exhaustiu de la gestió de l’Ajuntament tant 
per ingressos com per despeses, els resultats seran 
públics.
• Enllumenat públic 250.000 euros pel canvi a leds 
dels llums dels carrers
• Circuit de running: 80.620 euros
• Inversions en via pública: 60.000
• Inversions en places del municipi: 22.000 euros
• Pressupostos participatius 80.000 euros
Una de les grans novetats dels pressupostos del 
2018 serà la partida de 80.000 euros que dedica-
rem als pressupostos participatius. Mitjançant un 
procés de participació ciutadana els veïns i veïnes 
d’Olèrdola podran decidir per primera vegada en 
quin projecte o projectes d’inversions dedicarem 
una part del pressupost.
Com el proper escrit no serà fins al mes de gener, 
ens volem avançar en desitjar-vos que el proper any 
sigui d’allò més pròsper.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Felicitem de nou als organitzadors de la cursa d’orien-
tació Vallmoranta, per l’èxit  de l’edició d’aquest any, 
amb 419 inscrits, i amb la seva setena edició, es va 
consagrant  com una de les curses més seguides de 
la nostra comarca.
Un altre esdeveniment a tenir en compte en el nostre 
municipi, de les mateixes característiques altruistes 
com el de Sant Pere Molanta,  és una nova activitat 
relacionada amb la Marató a Moja, a la que desitgem 
una molt bona resposta.
Sobre els temes municipals, volem fer una menció 
sobre la transparència i la coherència del nostre mu-
nicipi : el Síndic de Greuges i l’Ajuntament van signar 
un conveni de col.laboració el passat 16 de maig, el 
dia 9 d’octubre un representant de l’oficina del Sín-
dic va estar al nostre municipi per atendre al veïns 
del municipi. El que no és coherent, és que el Síndic 
demani informació el mes d’octubre a l’Ajuntament i 
no li respongui, no és transparent que el tingui a les 
seves dependències i no li doni la informació que li 
ha demanat.  
El passat 21 d’octubre, el Govern de Madrid va apro-
var l’aplicació de l’article 155, i amb la posterior ra-
tificació per part del Senat , va ser aplicat amb tota 
la seva capacitat restrictiva i limitadora de llibertats 
ciutadanes i governatives catalanes. El PSOE i el PSC 
van recolzar la seva aprovació i aplicació, i per tant 
estan d’acord amb la seva proporcionalitat, nosaltres 
no ho entenem així i el rebutgem totalment i denunci-
em el suport que el PSC li ha donat. Per aquest motiu 
demanem al nostre ajuntament que al igual que han 
fet ja més de seixanta municipis, trenqui els pactes 
amb el PSC i li retiri el seu recolzament.  
El dia 21 de desembre estem convocats a unes elec-
cions autonòmiques  imposades per l’article 155, 
unes eleccions que esperem que guanyin els partits 
independentistes, però que, el que més esperem, és 
que defineixi les majories, i que deixem de parlar de 
les majories silencioses, us demanem que aneu a vo-
tar, que la participació sigui alta, molt alta, com ho 
mereix el moment en el que estem, per  aclarir el su-
port que té una o altra opció, i per deixar clara la vo-
luntat que resulti majoritària del poble de Catalunya.
Us desitgem unes bones Festes de Nadal i un pròsper 
Any Nou. 
FELIÇ ANY 2018

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ

Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
Un Fiscal General de l’Estat recusat pel Parlament 
Espanyol per connivència amb la corrupció i a les 
ordres del govern del PP i una jutgessa que ja havia 
convertit una baralla de bar en un delicte de terro-
risme, han enviat a presó primer als presidents de 
l’ANC i d’Òmnium convertint el dret de manifestació 
en un delicte de sedició, i després a mig govern de 
la Generalitat, convertint el compliment d’un progra-
ma electoral votat a les urnes en un delicte de rebel-
lió.  Per fer això és fa una lectura esbiaixada del 
Codi Penal per un tribunal que ni tan sols està le-
gitimat per jutjar aquests suposats delictes segons 
doctrina de la pròpia Audiència Nacional i s’envia 
a presó preventiva a deu persones de pau que mai 
han incitat a la violència. És indignant que pugui ha-
ver presos polítics a la Europa del segle XXI. 
Pel que fa a l’aplicació de l’article 155 també es fa 
de manera abusiva. Ni la Constitució Espanyola ni 
l’Estatut d’Autonomia donen potestat al president 
del govern espanyol per destituir al Govern de la 
Generalitat, ni per dissoldre el Parlament de Ca-
talunya ni per a convocar eleccions a Catalunya. 
L’aplicació que han fet de l’article 155 conculca la 
mateixa Constitució Espanyola.
Canviant d’escenari i pel que respecta a la política 
municipal, Xavier Serramià torna a faltar a la veri-
tat de manera compulsiva quan en una entrevista 
a Canal 20 diu referint-se a l’oposició que  “en cap 
moment, ni en taxes ni en impostos, no han fet una 
proposta si no els hem anat a buscar”.
L’any passat ERC vam fer tot un seguit de pro-
postes que van ser totes rebutjades, però que es 
van comprometre a estudiar. No han estudiat res. 
Aquest any han fet uns pressupostos continuistes 
que fins i tot han presentat als veïns abans que a 
l’oposició, fet que demostra que són ells qui no vo-
len que participi l’oposició.
L’única proposta que s’accepta és la derogació de 
la taxa de teleassistència. L’any passat semblava 
que s’enfonsaven les arques municipals si no es 
recaptaven els 9.000 euros que suposa aquesta 
taxa per l’Ajuntament. Aquest any sembla que ja es 
possible, es clar, ara ho presenten con una proposta 
seva.
Vam proposar una rebaixa de l’IBI del 5,3 % que ha 
estat rebutjada.
Vam proposar una línia de ajuts a famílies necessi-
tades per pagar l’IBI que també ha estat rebutjada. 
Insisteixen en que és il·legal, però ajuntaments com 
el de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Amposta, 
Les Franqueses o Calafell ho estan aplicant.
Vam proposar eliminar el límit d’edat per accedir a 
bonificacions en la taxa de residus que també ha 
estat rebutjat. Ara s’han de tenir uns ingressos infe-
riors al SMI i a més tenir més de 65 anys. Sí que han 
acceptat incrementar la bonificació del 50% al 90%
Vam proposar modificar les taxes de l’escola bres-
sol en funció del nivell de renda i també ha estat 
rebutjat, tot i que es comprometen a estudiar-ho per 
l’any vinent. Àngela Maria! és any electoral.  
Pel que respecta a l’execució del pressupost, a data 
d’octubre només s’ha gastat el 36,80% del pressu-
post inicial, bàsicament per la molt baixa execució 
del pressupost d’inversions, del qual només s’ha 
executat el 6,5%. 

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Comença a Moja el canvi a leds de tot l’enllumenat públic d’Olèrdola
Aquest mes de novembre han començat els treballs de 

substitució de totes  les llumeneres instal·lades en l’enllumenat 
públic municipal del poble de Moja. Durant quatre setmanes, 
es preveu completar la substitució de totes les 525 llumeneres 
que hi ha al poble, amb el propòsit de canviar-les per noves 
que incorporen  la tecnologia led.  L’actuació a Moja es rea-
litza aprofitant una subvenció de 130.000 euros provinent de 
la Diputació de Barcelona. Amb el canvi, es calcula que es 
podrà assolir un estalvi del consum elèctric superior al 50%, 
tal  i com assenyala  l’enginyer municipal, Manel Espachs.  Ara 
la factura de la llum que paga l’Ajuntament pel consum de 
l’enllumenat públic és de prop de 130.000 euros anuals. Quan 
la substitució es completi a tot el municipi s’estima que la des-
pesa passarà a ser de 50.0000 euros. 

A Olèrdola, la xarxa d’enllumenat públic municipal la formen 
1.900 punts de llum. Després de realitzar-se el canvi a leds de 
les llumeners de Moja, a la resta del municipi el canvi estarà 
vinculat al nou contracte de manteniment de l’enllumenat que 
es tramitarà l’any 2018 i que inclourà aquesta inversió de po-
sar les llumeneres leds. Per a procedir a aquesta substitució 
el pressupost aprovat de l’Ajuntament d’Olèrdola per a l’any 
que ve inclou una partida de 250.000 per a inversions en en-
llumenat.

 Amb leds, a més d’obtenir un estalvi considerable, tam-
bé s’aconsegueix un color més càlid i uniforme de la llum en 
l’espai públic del municipi si es compara amb l’actual “color 
carbassenc “de les llumeneres de vapor de sodi.

Més enllà  de l’estalvi en  consum i de l’increment en quali-
tat, un altre factor que fa encara més eficient el canvi és la re-

ducció considerable de despeses de manteniment. Una làm-
pada de vapor de sodi té una vida útil de 12.000 hores, mentre 
que en les de leds és de  50.000 hores. Si tenim en compte 
que cada any hi ha prop de 4.300 hores d’ús de les llumene-
res,  la vida útil del punt de llum amb leds equival a 12 anys. A 
més, la garantia contractada amb l’empresa instal·ladora ara a 
Moja inclou aquest límit de 12 anys.

El canvi a llumeneres led es farà al tot el municipi, a excep-
ció de Can Trabal. En aquesta urbanització la instal·lació no 
està recepcionada  per l’Ajuntament d’Olèrdola. Però després 
de detectar importants deficiències,  es passaran a fer canvis 
de cablejat  i de llumeneres per resoldre els riscos de segure-
tat detectats.

L’audiència pública permet conèixer projectes de futur i
la proposta de pressupost 

La primera sessió d’audiència pública, celebrada diven-
dres 20 d’octubre al local Rossend Montané de Sant Miquel, 
va pemetre conèixer als assistents els principals continguts de 
la proposta de pressupost municipal pel 2018.

Altres novetats exposades durant la sessió es referien a 
la voluntat del govern municipal d’introduir algun canvi en les 
subvencions per a festes majors, per així fer més fàcil la ges-
tió a les entitats, tot preveient que l’Ajuntament assumiria els 
actes de manera “coparticipada”. També es van detallar pro-
jectes d’inversions en marxa i les actuacions que es preveuen 
impulsar. Entre els projectes de futur, pel seu volum, destaca 
l’arranjament del nucli antic de Moja en compliment del pla 
d’accessibilitat aprovat. Estaria en fase de preestudi i el va-
lor estimat de l’actuació s’ha quantificat en 1.500.000 euros, 
segons avançava el regidor d’urbanisme, Juanma Samblás. 
Es va exposar que es confia que les obres de la coberta de la 
pista de Sant Pere Molanta es pugui fer a partir del 3r trimestre 

L’audiència tenia lloc a Sant Miquel el 20 d’octubre

del 2018. En serveis es va subratllar la millora en els contrac-
tes de neteja viària, neteja d’edificis i jardineria. 

La sessió d’audiència pública estava plantejada per a trac-
tar tres grans àmbits d’interès municipal: subvencions; inver-
sions i serveis; i pressupostos. En subvencions es va agrair 
la paciència i col·laboració de les entitats davant el canvi al 
nou sistema de concurrència competitiva. Tant Arantxa Torres, 
regidora de cultura; com la regidora de serveis socials, Anna 
Boada; i el regidor d’esports, Pere Sadurní, coincidien en as-
senyalar que el propòsit era el d’aplicar un sistema que fos 
més transparent i equitatiu. Torres recordava que s’havien dis-
tribuït entre la setantena d’entitats del municipi 150.000 euros. 
Sadurní feia notar que en les subvencions per a entitats espor-
tives es diferenciava si les entitats organitzaven activitats pun-
tuals o participaven en competicions de manera continuada. 
Un aspecte que va recordar que es puntuava era la cura pel 
manteniment de les instal·lacions esportives. En serveis so-
cials, Anna Boada animava a que les entitats fessin projectes 
per atendre necessitats en l’àmbit de la gent gran o en el  de 
les persones amb discapacitats. 

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, reconeixia que hagués 
desitjat més assistència de públic a la sessió, però subratllava 
que l’audiència és una mesura que va en la línea d’ampliar 
els mecanismes de participació al servei dels veïns. L’alcalde 
posa l’accent en què des de les administracions cal introduir 
canvis de funcionament per a “fer-les més participatives i ga-
rantir que es manté un permanent contacte amb el ciutadà”. 
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Reciclar un residu 
altament contaminant, 
fomentar l’economia 
social i augmentar la 
sensibilització ambien-
tal són tres dels propò-
sits principals que per-
segueix la iniciativa de 
recollir oli de cuina usat 
a les escoles d’Olèr-
dola. El projecte s’ha 
començat a fer efectiu 
aquest mes de novem-
bre.

L’acció és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Olèr-
dola i de Nou Verd, cooperativa d’iniciativa social que té com 
a objectiu promoure i facilitar la inserció laboral de persones 
amb discapacitat.

Cada alumne ha rebut a l’escola una ampolla (claki) per a 
la recollida d’oli de cuina domèstic, amb una boca ampla i de 
material resistent, juntament amb un fulletó informatiu. L’am-
polla plena d’oli usat es pot portar a l’escola ben tancada, al 
contenidor específic per a aquestes ampolles. No cal buidar 
l’oli en cap cas i a canvi es rep una nova ampolla buida. Els 
dies de recollida són els dilluns, en les hores d’entrada a l’es-
cola. Els matins a les 8:30 en els dos centres i per les tardes 
a les 15:00 a l’escola Circell i a les 14:30 a l’escola Rossend 
Montané.

Nou Verd s’encarrega del buidatge dels contenidors de les 
escoles, del transport de les ampolles plenes d’oli, de la gestió 
de l’oli recuperat, del rentat de les ampolles i del seu retorn a 
les escoles un cop ben netes per a ser reutilitzades. L’oli reco-
llit es recupera per a la seva reutilització com a biocombustible 
que pot ser utilitzat en vehicles dièsel.

Es torna a oferir l’Espai Socioeducatiu
Per tercer curs consecutiu, l’Ajuntament d’Olèrdola ofereix 

a infants escolaritzats al municipi l’Espai Socioeducatiu. Ges-
tionat per una empresa especialitzada, es tracta d’un recurs 
gratuït destinat a infants que necessiten acompanyament en 
l’assoliment dels continguts escolars. A més de reforç edu-
catiu en les matèries impartides a l’escola, també s’ofereix 
berenar i activitats lúdiques. Anna Boada, regidora de serveis 
socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, resumeix que el propòsit 
principal de l’Espai Socioeducatiu és “reforçar i acompanyar” 
aquests infants que necessiten suport i afegia que “la voluntat 
de l’Ajuntament és la d’oferir eines perquè tothom tingui les 
mateixes oportunitats”.

L’Espai Socioeducatiu s’organitza en dos grups diferenci-
ats, un per cada escola del municipi. El de l’escola Circell de 
Moja es troba els dilluns i els dimecres a la tarda, en sortir de 
l’escola i fins les 7, al Centre Cívic La Xarxa. El grup de l’es-
cola Rossend Montané de Sant Pere Molanta es troba també 
dues hores i mitja , en sortir de l’escola, els dimarts i dijous  al 
Centre Cívic Gatzara.

L’Espai Socioeducatiu es va iniciar la darrera setmana 
d’octubre. El començaven 6 infants de l’escola Circell i 7 de 
l’escola Rossend Montané, per bé que es podria acabar am-
pliant fins a 9 infants per grup.

Franja contra incendis a Sant Miquel
Durant aquest mes de novembre s’han realitzat els treballs per a delimitar la franja 

de seguretat de protecció contra incendis forestals a Sant Miquel. L’actuació ha anat 
a càrrec d’una empresa especialitzada, després de que quedés aprovat definitivament 
el projecte un cop superat el pertinent període d’ informació pública.

Des de 2014 la llei obliga a delimitar aquesta franja de seguretat en nuclis envoltats 
de massa forestal, no només en urbanitzacions. Gràcies al suport de la Diputació, que 
va elaborador el projecte i ha finançat la intervenció en un 95%, s’ha pogut fer efectiva 
aquesta franja de protecció demandada per veïns que veien com tenien massa bos-
cosa molt pròxima als seus habitatges. 

L’actuació al Bosquet ha generat controvèrsia i rebuig entre alguns veïns del poble, 
perquè entenen que la tal·la de pins ha estat excessiva. Per tractar la qüestió i infor-
mar en detall als veïns interessats, l’Ajuntament d’Olèrdola convocava una reunió el 
16 de novembre. Es va acordar amb els veïns que es respectaria la separació de 25 
metres respecte el camp de futbol i que es faria una “aclarida selectiva” a la resta del 
Bosquet que faltava fer. Així, la distància entre arbres passaria a ser de 4 metres i no 

El  Bibliobús canvia 
d’ubicació a Moja 

Des de di-
jous 16 de no-
vembre el bibli-
obús ha canviat 
d’emplaçament 
a Moja i passa 
a ubicar-se da-
vant de l’esco-
la Circell, deixant la plaça de l’Església. 
El propòsit  és el d’apropar el servei a la 
comunitat educativa en les seves estades 
quinzenals al poble. El Bibliobús és un ser-
vei que compta amb un nivell d’usuaris 
consolidat al municipi, de diverses edats. 
Són nombrosos els avantatges que ofereix 
aquesta biblioteca mòbil.  Amb el carnet 
de la xarxa de biblioteques de la Diputa-
ció, es pot accedir al fons de les bibliote-
ques de la demarcació i fer ús del servei de 
préstec. Disposen d’ordinadors,  connexió 
wi-fi i programen activitats de dinamització 
cultural.

de 8 metres, com es preveia inici-
alment. Aquesta separació també 
permetria garantir un creixement 
adequat als arbres del Bosquet. 
L’Ajuntament no descarta fer-hi 
en alguns indrets del Bosquet re-
plantacions amb alzines o bé d’al-
tres actuacions que permetin po-
tenciar aquest espai com a zona 
lúdica i d’esbarjo.
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Es canvia la senyalització 

Aquest mes de novembre es preveu completar l’ambiciós 
canvi de senyalització que s’està realitzant a Olèrdola. Pro-
mogut per l’Ajuntament amb l’ànim d’oferir una senyalització 
més clara i homogènia que eviti confusions, aquestes darreres 
setmanes ja s’ha realitzat el canvi de la senyalització informa-
tiva, en una mesura que es considerava  “necessària i urgent”.

A més de canviar-se tota la senyalització informativa, 
també s’està procedint a millorar la senyalització horitzontal 
en punts conflictius del municipi, com al carrer Parellada del 
polígon del Clot de Moja. Un altre canvi que s’ha realitzat és 
la substitució als polígons de les plaques amb els noms dels 
carrers. El projecte de canvi de senyalització inclou tres grans 
intervencions: el canvi de senyals informatives ja realitzat; la 
senyalització horitzontal, feta en un 70%;  i la substitució de 
les senyals de trànsit més malmeses.

Taller dedicat a
l’assetjament escolar 

Les famílies i mestres assistents al dinàmic taller 
dedicat  a l’assetjament escolar, fet a la biblioteca 
de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta 
dijous 16 de novembre  a la tarda, han valorat l’ex-
periència com a molt profitosa i satisfactòria. Gràci-
es al suport de la Diputació, l’activitat l’organitzava 
l’Ajuntament d’Olèrdola i tenia el propòsit d’oferir 
recursos per a recolzar la funció educativa de les 
famílies.

La sessió la conduïa “Forn de teatre Pa’tothom”. 
Durant la primera mitja hora es va oferir una repre-
sentació de teatre que plantejava una situació d’as-
setjament escolar i com la tractaven les famílies de 
la nena assetjada i de la nena assetjadora, així com 
l’escola. Després es va fer un debat entre els as-
sistents i es van donar algunes pautes per poder 
detectar aquestes situacions i com tractar-les.

9 DE DESEMBRE
- 21h, al Local Nou de Moja, desfilada de moda de 
diferents botigues de Vilafranca amb models del 
municipi d’Olèrdola.
Acte seguit ressopó a peu dret ,
- 23:30h Actuació del grup Acustic5 de OH HAPPY 
DAY i seguidament música dels 70, 80, 90 i actual per 
ballar amb un dj (Tot per 8 euros), només desfilada 
(3 euros).

10 DESEMBRE
Matí
- 9 a 10h CAMINADA MOJA (3 euros + voluntat + 
botifarrada) Sortida i arribada del Local Nou.
- 10 a 11:30h BOTIFARRADA MOJA a la Rambla Pau 
Casals (3 euros +voluntat)
- 10:00h SIMULTANIES D’ESCACS AMB TRES 
GRANS MESTRES (3 euros + voluntat) Al Casal d’avis 
de Moja. 
- 9h CURSA MONTANYA “ESPARTAN RUNNING” A 
SANT MIQUEL (12 euros + samarreta + botifarrada) 
(Local Rossend Montaner)
- 10:00 a11:30h BOTIFARRADA SANT MIQUEL (3 
euros + voluntat)
- 10:00h INICI ACTIVITATS LOCAL NOU MOJA: (3 
euros + voluntat)
- 10:00 PRESENTACIÓ DE LA MARATÓ
- 10:10 BALL EMBLEMÀTIC DE LA NOSTRA 
MARATÓ
- 10:15h COUNTRY GATZARA 
- 10.30 a 11:00h TALLER BALL COUNTRY OBERT 

A TOTHOM
- 11:00h Escola de música NURIA AMETLLER 
- 11:35h BALL NOIES OLERDOLENQUES “QUE 
TINGUEM FORÇA”
- 11:45h ANNA PERET (Acordionista)
- 12:10h FLAMENCO ARTEYCORAJE  
- 12:45h BAILES MARCOS Y ANTONIA 
- 13.15h BALL CONTEMPORANI “Estudi de dansa 
Rosa Mari Gonzàlez/Carme Gatell” Vilanova 
- 13:25h BALL NOIES TRIO(MIRIAM, LAIA, BERTA)
- 13:30 a 14:00h BALLS POPULARS 
ESPIGA (parada al rebedor del local)

Tarda
- 16:00h MAG AIZPI 
- 16:30h ENTREVISTA A L’ATLETA OLERDOLENC 
“EMILI RAFECAS” 
- 17:00h RITMICA OLÈRDOLA 
- 17:15h XOCOLATADA 
- 17:20h ESGRIMA 
- 17:45h GIMNÀS ARA 
- 18:05h BALL ESTÈTICA GRUP PULSACIONS
- 18:15h GIMNÀS AGR
- 18:20h BALL JOVEN D’OLÈRDOLA “les nits no 
moren mai”
- 18:30h BALL ESTÈTICA GRUP “PULSACIONS”
- 18:45h BALL EMBLEMÀTIC MARATÓ
- 19:15h COMIAT, AGRAIMENT I RECAPTACIÓ PÚ-
BLICA DE TOTES LES ACTIVITATS I ACTUACIONS 
AL LLARG DEL CAP DE SETMANA.

Educació viària amb un circuit del 
Servei Català de Trànsit

Durant la primera setmana d’aquest mes de novembre, els 
alumnes de 3r i de 5è de les escoles Circell de Moja i Ros-
send Montané de Sant Pere Molanta han rebut educació viària 
pràctica gràcies a un circuit cedit pel Servei Català de Trànsit. 
El circuit es va habilitar a l’interior del Local Nou de Moja i 
permetia simular diferents situacions que es poden trobar els 
escolars a la via pública, ja sigui com a vianants o com a con-
ductors de bicicletes.

L’Ajuntament facilitava el desplaçament fins a Moja  dels 
alumnes de l’escola de Sant Pere Molanta. L’activitat del Parc 
Infantil d’educació viària reforça i és un complement de la for-
mació que els agents municipals donen als alumnes. D’acord 
amb les direccions dels centres, les sessions a les aules in-
clouen fer una classe cada trimestre als alumnes de 3r a 6è.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Gran èxit de participació a la Vallmoranta 

Discreta participació en la  cursa
de muntanya Castell d’Olèrdola

Prop de mig miler de persones –repar-
tides en 181 equips- van participar dis-
sabte 18 de novembre en la 7a edició 
de la Vallmoranta, la cursa d’orientació 
solidària de Sant Pere Molanta. Els gua-
nyadors de la cursa llarga van ser Joa-
quín del Río en la categoria masculina, 
Amalur Belaskoain en la categoria fe-
menina i l’equip Priorat-Montsant-Siu-
rana en la categoria mixta. El primer 
lloc del podi de la cursa curta va ser per 
l’equip Atmosfera-0. 
La novetat d’aquest any és que la sor-
tida va ser llançada des d’altres punts 
que no estaven al centre del poble. Un 
total de 435 corredors vinguts de tot 
Catalunya van poder gaudir durant tres 
hores del recorregut, que tenia una ver-
sió curta –escollida per moltes famílies 
amb nens- i una de llarga –amb una 

Enric Garcia i Núria Quiroga gua-
nyaven el passat 29 d’octubre la 
18a cursa de muntanya “Castell 
d’Olèrdola”. Tots dos es van impo-
sar amb una gran autoritat, arribant 
a la línea de meta amb un ampli 
marge de distància. Enric Garcia va 
completar els 12 quilòmetres de la 
cursa amb un temps de 53:33. El 
segon classificat, Jordi Fort, arriba-
va gairebé 4 minuts després,  amb 
un temps de 57:13. Tercer va ser 
Sergi Retamal, que aturava el cro-
nòmetre als 58 minuts i 17 segons.
En l’apartat femení Núria Quiroga guanyava amb un temps 
d’1h05:32. Raquel Merchan es feia amb el segon lloc amb un 
temps d’1h:16:03; mentre que Judit Diaz assolia la tercera po-
sició fent un temps de 1h,16:16.
La participació continua registrant una tendència descendent 
i han estat finalment 65 els participants que prenien la sorti-
da. La 1a edició de la K-minada de Barraques de pedra seca 
comptava amb 55 participants.

Més de 400 persones en l’estrena de  
l’Experiència Gran Reserva 

El Conjunt Monumental d’Olèrdola acollia el passat 21 d’oc-
tubre a més de 400 persones en la primera edició de l’Experi-
ència Gran Reserva. Els assistents van poder tastar més de 
50 referències de caves Gran Reserva de 19 petits i mitjans 
elaboradors del Penedès. Aquesta iniciativa promoguda per 
Pimecava, amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunia en 
un mateix espai a professionals del sector i a públic final, amb 
l’objectiu de fer-los descobrir de la mà dels propis elaboradors 
l’excel·lència dels vins escumosos d’alta qualitat.

Organitzat per l’Ateneu Mogenc “Fem Poble”, el casal de Na-
dal es farà els dies 27, 28 i 29 de desembre a La Xarxa per 
nens i nenes de 5 a 12 anys, i joves de 13 a 16 anys.

En horari de 10.00 a 13.00 h. Amb possibilitat d’acollida de 
9.00 a 10.00 hores.

Activitats variades: tallers, concursos, activitats, jocs tradicio-
nals, contes i festes.

El preu del casal són: 
-Pack de 3 dies: 25€ per socis de l’Ateneu i 30€ pels no socis.
- Un dia: 10€ per socis de l’Ateneu i 12€ pels no socis.
Acollida: pack de 3 dies: 5€ / 1 dia: 2€. 

Els preus inclouen el material i l’assegurança.
Mínim necessari pel casal: 10 inscripcions.
Mínim acollida: 5 inscripcions.
Per informació i inscripcions: ateneumogenc@gmail.com

dificultat força més elevada-. Poste-
riorment es va fer una paella popular, 
l’entrega de premis i el sorteig de dese-
nes de regals cedits per les empreses 
col·laboradores. 
L’organització vol agrair a tots els cor-
redors i tots els col·laboradors la seva 
implicació. Els beneficis aniran desti-
nats íntegrament a La Marató de TV3, 
dedicada enguany a les malalties infec-
cioses.

Diumenge 10 de desembre

A les 18:30h,
a la sala de la Societat Principal-Unió

El grup La Torre de les Gunyoles
representa “Trumptuf”

Organitza: El Folre

Teatre a
Sant Pere Molanta

per La Marató

Casal de Nadal a Moja


