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“Seguirem treballant amb ganes,
constància i compromís”

Olèrdola es mobilitza
per La Marató 

En marxa inversions 
que milloren serveis a 

tot el municipi

 Missatge d’Any Nou de l’Alcalde
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Olèrdola rebrà més de 92.000 euros de fons europeus
per potenciar el turisme

Olèrdola és un dels 14 
municipis en què es faran 
actuacions en el marc del 
projecte Penedès 360º ela-
borat pel Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès. Aquest 
projecte ha estat seleccionat 
pel Departament de Gover-
nació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge com un 
dels subvencionables a la 
convocatòria FEDER eix 6.

Els ajuts FEDER formen 
part dels fons estructurals 
de la Unió Europea i la se-
lecció d’aquest projecte 
permetrà una inversió a la 
comarca de 2.175.863,92 
euros amb actuacions a 14 
municipis, cosa que supo-

tauraran i consolidaran els 
paraments i revestiments, es 
substituiran els sostres i es-
cales per tal que compleixin 
els nous requeriments i es 
condicionarà la coberta i la 
sortida per facilitar la visita.

L’obra està pressupos-
tada en 184.772,47 euros 
i el fons FEDER n’aportarà 
92.386,24. Com en el con-
junt del projecte, les actua-
cions es preveuen fer fins 
els 2019 principalment, i 
quedaran totes enllestides 
abans del 31 de desembre 
del 2020.

L’actuació d’Olèrdola 
s’inclou en l’estratègia Pe-
nedès 360º, un producte tu-

sarà un impacte determinant sobre la recuperació i valorització 
del patrimoni cultural, històric i natural, i permetrà una diversifica-
ció i un impuls considerable a l’oferta turística de l’Alt Penedès.

En aquest marc Olèrdola planteja la culminació de les actua-
cions de restauració de la Torre Moja, un conjunt arquitectònic 
catalogat com a BCIN, per tal que l’edifici recuperi la seva dig-
nitat històrica. Amb aquesta finalitat es realitzarà una actuació 
física en tot l’àmbit interior de la torre de Moja per tal de consoli-
dar-lo i restaurar-lo i fer possible el seu ús. Concretament, es res-

rístic del Consorci de Promoció turística de l’Alt Penedès que gira 
entorn del turisme actiu, sostenible i cultural i que es basa en tres 
rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking. Al llarg del 
seu recorregut s’ofereixen recursos turístics naturals i culturals, 
que fan del destí enoturístic clàssic un producte més complet, 
competitiu, de qualitat i sobretot sostenible.

S’implanta a Can Torres i Rectoria la recollida selectiva
de la fracció orgànica amb contenidor

Des de dilluns 27 de novembre, la trentena de famílies que 
viuen als barris de Rectoria i Can Torres tenen més mitjans per 
a reciclar la brossa que generen gràcies a l’entrada en funcio-
nament del sistema de recollida amb contenidor de la fracció 
orgànica. La implantació s’ha realitzat de manera molt àgil. 
Una tècnica del Servei d’Educació ambiental de la Mancomu-
nitat explicava dissabte 25 de novembre el funcionament de 
la recollida selectiva, en una sessió que també va servir per 
a lliurar als veïns els cubells marrons per a dipositar a casa 
les restes d’origen animal i vegetal. Dos dies després de la 
xerrada, la brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola instal·lava el 
contenidor marró a la zona de contenidors de rebuig ubicada 

a l’entrada de Can Torres i la mateixa nit l’empresa de reco-
llida ja passava per Can Torres a recollir les restes de brossa 
orgànica dipositades al contenidor. La recollida del contenidor 
de fracció orgànica es farà tres dies a la setmana: els dilluns, 
dimecres i divendres. La posada en funcionament del sistema 
de recollida selectiva de la fracció orgànica amb contenidor 
a Can Torres i Rectoria respon a una demanada sorgida en 
les reunions per carrers i nuclis que l’alcalde manté amb els 
veïns aquests dies.  A principis de l’any que ve, l’Ajuntament 
preveu instal·lar una illa de contenidors de recollida selectiva 
a Cal Moles i Can Segarra , que inclouria també un contenidor 
marró per a reciclar la fracció orgànica.

El funcionament de la recollida s’exposava en una reunió amb el veïnat

Ara es realitza l’adequació de l’edifici annex a la Torre

Ajuntament
d’Olèrdola
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En marxa inversions que milloraran serveis a tot el municipi

l’aparcament de davant de l’escola Circell, que suposarà l’asfaltat 
de l’espai.

Carrer M. Crespo i camí a Ferran
S’està en fase d’adjudicació la redacció del projecte per pas-

sar el carrer Manel Crespo de Sant Pere Molanta a plataforma 
única, una intervenció que es vol coordinar amb les obres de mi-
llora de la xarxa d’aigua. El projecte de camí de vianants de Sant 
Pere a Can Ferran està redactat i l’actuació té un valor estimat de 
140.000 euros.

Accessibilitat castell i Zona Esportiva Daltmar
L’Ajuntament bonificava el passat mes de juliol en un 80% 

la llicència d’obres per a que l’Agència Catalana del Patrimo-
ni faci les obres de millora d’accessos i serveis a l’església del 
castell, pressupostades en 248.000 euros. Després d’aprovar-
se la concessió de l’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar, 
l’adjudicatari ja ha començat les obres per adequar pistes de pà-
del. El compromís es fer obres de millora de les instal·lacions per 
valor de 93.600 euros.

Amb l’impuls de l’Ajuntament d’Olèrdola, la implicació d’altres 
administracions i la intervenció en alguns casos de la iniciativa 
privada, durant aquests mesos s’estan activant al municipi una 
gran quantitat d’ inversions que han de millorar equipaments i ser-
veis. Les actuacions inclouen inversions en serveis bàsics, com la 
millora de la  xarxa d’aigua, passant per l’enllumenat o bé la re-
habilitació d’equipaments i la reforma d’espais públics. En alguns 
casos ja s’estan executant aquestes inversions o bé tenen força 
avançada la seva realització, mentre que en altres estan finalitzant 
la seva tramitació abans de materialitzar-se els projectes. Durant 
l’any 2018 es preveu que culmini bona part  d’aquest esforç in-
versor.

Des del govern de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha assenyalat en 
diferents ocasions que aquest important volum inversor es pot 
emprendre al municipi gràcies “a l’acurada gestió econòmica rea-
litzada per l’Ajuntament els darrers anys” i a la voluntat d’atendre 
les necessitats de tots els nuclis del municipi.

Xarxa d’aigua i ATLL a Viladellops
L’empresa subministradora EMAVSA està preparant la licita-

ció de les obres per a millorar la xarxa d’aigua en els carrers Manel 
Crespo i Font Tallada, de Sant Pere Molanta; i el carrer Hospitalet 
de Can Trabal. La inversió té un valor de 160.000 euros i es preveu 
que els treballs comencin durant el primer trimestre de 2018. 

Una des les actuacions emblemàtiques d’aquest mandat en 
l’àmbit dels serveis bàsics ha de ser l’arribada de l’aigua de la 
xarxa d’ATLL a Viladellops. Les obres estan en fase d’adjudicació 
i es preveu que comencin durant les primeres setmanes de l’any. 
Gairebé el 90% dels 160.000 euros de pressupost estan finançats 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Casc Antic de Sant Miquel
Suposen una inversió propera als 400.000 euros i compor-

tarà la reforma de la plaça Anselm Clavé i dels carrers de la Font, 
Josep Tarradellas, passatge Berenguer III i Avinguda Generalitat. 
Després de recollir suggeriments veïnals i de modificar el projecte 
inicial per a ampliar-lo, l’actuació  es preveu adjudicar en les pro-
peres setmanes amb el propòsit de començar els treballs a partir 
del mes de març.

Enllumenat
El pressupost aprovat pel 2018 contempla una partida 

de 250.000 euros que inclou completar el canvi a leds de tot 
l’enllumenat públic del municipi, format per  1.900 punts de llum. 
El canvi ha començat a Moja aquest mes de novembre i s’ha 
de fer efectiu a la resta del municipi durant el 2018 i inicis del 
2019, vinculant l’actuació al nou contracte de manteniment de 
l’enllumenat. Per resoldre deficiències urgents i millorar la segu-
retat de   l’enllumenat de Can Trabal, s’ha aprovat un projecte 
d’actuació que es preveu executar el 2018 utilitzant romanent de 
tresoreria d’aquest 2017.

Torre, pellissa i Correus
Les obres de la segona fase de la rehabilitació de la Torre de 

Moja corresponen a l’adequació de l’edifici annex i es preveuen 
finalitzar el mes de juny. Els treballs es van adjudicar per un im-
port de 163.000 euros. Es preveu que a continuació es puguin 
realitzar les obres de la tercera fase, actuant sobre la mateixa 
Torre. Aquesta intervenció de la tercera fase està finançada en 
un 42% pels fons FEDER de la UE. A l’edifici de Correus aquest 
mes de desembre s’enllestien les obres de la primera fase de la 
rehabilitació. La reforma de l’edifici de la Pellissa s’ha adjudicat 
per prop de 80.000 i es preveuen iniciar en el primer trimestre de 
2018. S’ha adjudicat per valor de 130.000 euros la segona fase de 

Al carrer Hospitalet de Can Trabal es millorarà la xarxa d’aigua

Amb la recepció de l’enllumenat, a Daltmar també es canviaran a leds els 
punts de llum

Sessions d’exposició del 
pressupost municipal

Dissabte 27 de gener, a les 12h
a Can Trabal

Diumenge 28 de gener, a les 12h
a Daltmar
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Es confirma la presència de tres torres, una dins de l’altra,
a l’entrada del Conjunt d’Olèrdola

La fortificació d’Olèrdola tenia torres de defensa en el ma-
teix indret, tant en època medieval, com en les èpoques roma-
nes i ibèrica. Aquesta és una de les conclusions més rellevants 
que s’extreuen de les excavacions arqueològiques realitzades 
a la torre  medieval situada a l’esquerra de l’entrada del Con-
junt Monumental d’Olèrdola. Els treballs s’han fet del 8 al 19 
de novembre i han estat promoguts pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.

La responsable de recerca de la seu d’Olèrdola del Mu-
seu d’Arqueologia, Núria Molist, assenyala que la campanya 
d’excavacions  dóna continuïtat a la tasca feta l’any passat. La 
primera intervenció arqueològica es va fer l’any 1987 i no es 
va poder reemprendre fins a l’any 2016 un cop es van realitzar 
a la torre obres de restauració i de consolidació. L’excavació 
s’emmarca dins un projecte general del Museu dedicat a les 
fortificacions i campaments presents a Catalunya construïts 
durant l’època de la República Romana. L’actuació d’aquest 

any ha permès confirmar que a l’interior de la torre medie-
val  s’hi troba la torre romana. I a sota encara s’han posat al 
descobert restes de la torre ibèrica. La torre romana té forma 
rectangular i la medieval i ibèrica, tot i que de mides diferents, 
coincideixen en la seva forma quadrangular. Molist precisa 
que les tres torres “no se sobreposen, sinó que estan una dins 
de l’altre”. 

Alguns murs són comuns i altres no. Si estaven ben con-
servats es comparteixen, però si no era aixi es feien de nou. 
Treballs arqueològics com els fets aquests dies permeten po-
sar de nou de manifest la importància d’Olèrdola en la Roma 
clàssica republicana dins de la península ibèrica. Fortificacions 
comparables a la d’Olèrdola d’aquesta època al país només 
es poden trobar a Tarragona i a Empúries. I és que Olèrdola 
jugava un paper clau en la defensa i control de l’accés a la 
Tarraco romana.

Sàpiens dedica a Mir Geribert un reportatge que inclou il·lustracions
del còmic d’Oriol Garcia Quera

El còmic “Terra de frontera. Olèrdola 1058”, obra d’Oriol 
Garcia Quera, ha resultat ser tot un eficaç mitjà de difusió de 
la història d’Olèrdola en època medieval. Un nou exemple 
d’aquest rellevant paper el trobem en el número de desem-
bre de la revista de divulgació històrica “Sàpiens”. Cinc de les 
seves pàgines estan dedicades a la figura de Mir Geribert, au-
toproclamat Príncep d’Olèrdola. I les il·lustracions que inclou 
el reportatge han estat extretes del còmic de Garcia Quera, 
que centrava la seva trama en aquest emblemàtic personatge 
de la història del municipi. El reportatge de Sàpiens porta per 
títol “Mir Geribert, el senyor del Penedès”. És obra del perio-
dista Pere Puig i ha comptat amb l’assessorament de José 
Enrique Ruiz Domenech, catedràtic d’Història Medieval de la 
UAB. Que s’hagi triat el còmic per a posar imatges a Mir Geri-
bert i recrear la seva època ve a certificar el rigor del treball de 
Garcia Quera. L’il·lustrador ha elaborat dos volums dedicats a 
la història d’Olèrdola, editats per Rafael Dalmau i patrocinats 
per l’Ajuntament d’Olèrdola. Després del primer  treball sobre 
Mir Geribert i presentat durant la Trobada d’Olèrdola de l’any 
2015;  aquest 2017 es va presentar el còmic “Cessetans.Entre 
Roma i Cartago”, dedicat a l’època ibera.

El reportatge recorda com Mir Geribert va desencadenar 
la pitjor rebel·lió interna del comtat de Barcelona al llarg de 
tota la seva història. Geribert es va autoproclamar príncep 
d’Olèrdola, va pactar amb els serraïns i es va enfrontar ober-
tament al comte. Garcia Quera subratlla que el personatge 
“és molt potent” i es mereix reportatges com el que li de-
dica Sàpiens. El reportatge no passa per alt l’origen de les 
il·lustracions i , en dos destacats , fa referència al còmic.

Les excavacions arqueològiques s’han fet aquest mes de novembre
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Escollida amb un ampli suport la Junta de Compensació de Can Trabal
Gent nova, jove i amb empenta. El regidor d’urbanisme i 

d’urbanitzacions de l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma Sam-
blás, utilitza aquests qualificatius a l’hora de definir la Junta de 
Compensació escollida a Can Trabal en l’assemblea extraor-
dinària celebrada el 25 de novembre. La junta va ser elegida 
amb un ampli suport, rebent el 96% dels vots del centenar 
d’assistents a la reunió. L’afluència de veïns a la convocatòria i 
el recolzament que rebia la nova Junta expressarien les ganes 
que hi ha a Can Trabal de reemprendre la feina per a asso-
lir l’objectiu de fer que la urbanització sigui recepcionada per 
l’Ajuntament, tal i com destacava el mateix Samblás. 

El president és Agustín Montero, la vicepresidenta és An-
drea Serradell, la secretària  Sonia Pardiñas  i el tresorer  Joa-
quim Gómez. Com a vocals també formen part de la Junta de 
Compensació Alma Alaminos, Sandra Moreno, Samuel Fruns  
i Javi Garbeni, mentre que el mateix Juanma Samblás repre-
senta a l’Ajuntament en la Junta. 

La nova junta assumeix la responsabilitat havent posat de 
manifest dos requisits. D’una banda, anar de la mà d’un advo-
cat per a rebre en tot moment assessorament  jurídic. L’altra 
requisit que havien plantejat és que la gestió de les quotes als 
parcel·listes passés a ser assumida per l’Organisme de Re-
captació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

Amb el 80% dels vots favorables dels assistents es va de-
cidir establir les quotes als propietaris, després de gairebé  9 
anys sense girar-se rebuts. Les quotes es preveuen començar 
a cobrar a partir del mes de gener i en funció del coeficient 
de propietat, seran de 30 a 45 euros trimestrals. L’assemblea 
també va desestimar encarregar en aquests moments una au-
ditoria sobre la gestió econòmica heretada, a falta de poder 
recopilar tota la informació.

“Hem complert els objectius marcats per aquest any i en el 2018 seguirem treballant amb ganes,
constància i compromís”

Missatge d’Any Nou de l’Alcalde d’Olèrdola

Benvolgudes olerdolen-
ques i olerdolencs,

Ara fa alguns dies que no-
tem en les nostres pells el 
fred de l’ hivern, època en què 
treiem de l’armari els jerseis, 
les gorres i els guants de lla-
na i dies en què acompanya 
una bona xocolata calenta. És 
agradable sortir al carrer i en-

sumar la brisa del fred que et congela el nas, passejar per les 
diferents fires de Nadal que organitzen als pobles propers, 
tot perdent-nos pels seus bonics carrerons.

Dates assenyalades, època que ens porta molts senti-
ments i records, dies de retrobaments al voltant d’una taula 
tot gaudint de bons àpats i compartint converses entranya-
bles amb la millor companyia de familiars i amics, recordant 
velles batalletes.

Tot recordant l’escrit de l’any passat, us parlava d’haver 
assolit els reptes per l’any en curs, així com posar-ne de 
nous pel nou any que encetàvem. Us parlava d’il·lusió, tre-
ball, continuïtat, de coherència, d’esforç i de compromís de 
l’equip de govern cap als nostres veïns i veïnes.

Amb aquest escrit us puc confirmar que els nostres ob-
jectius que ens havíem marcat per aquest 2017, els hem 
complert.

- Treballem la proximitat escoltant l’opinió dels veïns amb 
les diferents reunions veïnals.

- Treballem la transparència explicant els pressupostos 
públicament. 

- Comptem amb l’opinió dels veïns en els diferents pro-
jectes.

- Hem contribuït i col·laborat conjuntament amb els veïns 

per la creació de les juntes de compensació tant de Daltmar 
com de Can Trabal,

- Hem millorat serveis.
- S’han començat algunes de les obres importants del 

municipi.
- Es treballa perquè tots els nuclis tinguin la seva Festa 

Major.
- Es treballa amb les entitats per ajudar en tot el que ne-

cessitin.
- S’ha recepcionat l’enllumenat a Daltmar.
- Tenim un Ajuntament al 0% d’endeutament, gràcies a 

la bona gestió.
Amb ganes, amb constància i compromís s’han treballat 

moltes de les necessitats del municipi aquest any que dei-
xem endarrere, també ha estat possible assolir tots aquests 
reptes gràcies al treball conjunt amb tots els treballadors/es 
de la casa als quals vull agrair el seu gran esforç i dedicació 
per fer possible que els projectes que es volen portar a terme 
des de l’equip de govern acabin sent una realitat.

El nostre compromís per l´any nou és seguir treballant per 
fer possible tots els nous reptes que ens hem proposat per 
aquest 2018 que estarà ple de projectes i sorpreses.

Per acabar, us vull transmetre els meus millors desitjos 
per l’any nou i desitjar-vos unes molt bones festes amb la 
millor companyia.

BON NADAL I FELIÇ ANY 2018

    Lucas Ramírez Búrdalo
    Alcalde
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Durant l’any 2014, 
impulsat per l’arxiu 
municipal d’Olèrdola, 
es van fer diverses cri-
des a través del butlle-
tí municipal i de Canal 
20-Ràdio Olèrdola per 
a localitzar les revistes 
que elaboraven les es-
coles de Plana Rodo-
na(actual Sant Miquel) 
i Sant Pere Molanta 
durant la 2a República. 
Fruit de la crida es van 

localitzar a Sant Pere Molanta dos volums que contenien una 
col·lecció completa dels 15 números que de la revista “Llum” 
es van el·laborar a l’escola de Sant Pere Molanta, del febrer de 
1935 al juny de 1936, i una col·lecció de les revistes que havi-
en arribat procedents d’altres escoles. Els volums són propie-
tat de Claudina Marcé, que els havia rebut del mateix mestre 
Josep Santaulària. A Sant Pere Molanta també es va poder 
localitzar un altre volum amb els exemplars de “Llum”, pro-
pietat de Josep Milà, que havien estat de l’alumne Joan Milà.

A Sant Miquel d’Olèrdola es va poder localitzar un volum 

amb els quaderns publicats al curs 1934-35 per l’escola de 
Plana Rodona, gràcies a l’impuls del mestre Ramon Costa 
Jou. El volum inicialment es trobava a l’ajuntament i va ser 
custodiat per evitar la possibilitat de pèrdua. Inclou els primers 
8 números de la revista “Endavant!” de l’escola Plana Rodo-
na, així com els primers 5 números de la revista “Batec” que 
elaboraven el grup de nenes de Vilafranca de la mestra Dolors 
Piera. A més de les revistes fetes a les escoles, la crida també 
ha permès localitzar llibres escolars de l’alumne Rossend Ber-
tran de Sant Pere Molanta, propietat de Jordi Catasús.

Albert Taulé, arxiver de l’Ajuntament d’Olèrdola, es mostra-
va satisfet pels resultats de la crida i assenyalava que encara 
restarien localitzar els exemplars de la revista “Endavant!” de 
Plana Rodona fets durant el curs 35-36.

Gràcies a la cessió dels propietaris s’han pogut digitalitzar 
fins a 946 imatges. Un cop preservat, el proper pas serà posar 
aquest material a disposició dels veïns i dels investigadors a 
través del web municipal.

La voluntat de l’Ajuntament d’Olèrdola és la d’habilitar un 
apartat d’arxiu a la web municipal que inclouria diversos ma-
terials, entre els quals hi hauria aquestes revistes escolars. 
L’habilitació d’aquest espai es preveu posar en marxa prope-
rament, un cop s’hagi realitzat un nou disseny  general i la 
reorganització de continguts de la web de l’Ajuntament.  

Olèrdola participa
en el cicle de passejades
que organitza la Diputació

Una vintena de veïns d’Olèrdola participaven el 16 de novembre  
en la primera de les sortides incloses en el cicle de passejades per a 
la gent grant que organitza l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barce-
lona.Aquest és el primer curs que Olèrdola participa en aquest pro-
grama de sortides gratuïtes per entorns naturals de la demarcació de 
Barcelona, amb el propòsit de fomentar l’activitat saludable entre la 
gent gran i afavorir una vida social activa.

La passejada es feia al Parc de la Serra de l’Obac i  ha estat la pri-
mera de les quatre sortides que es programaran des d’Olèrdola dins 
d’aquest cicle de passejades. Entre els participants s’hi trobava l’al-
calde d’Olèrdola, Lucas Ramírez.
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El festival “Olèrdola amb La Marató” recapta gairebé 4.000 euros

Amb l’epicentre al Local Nou de Moja, Olèrdola  registrava 
el cap de setmana del 9 i 10 de desembre un terratrèmol de 
solidaritat. Des de dissabte al vespre i durant tot el diumenge 
s’hi ha celebrat la primera edició del Festival “Olèrdola amb 
La Marató”, agrupant a 32 activitats diferents que tenien el 
propòsit de recaptar fons per a La Marató de Tv3. El festival ha 
estat una bona sacsejada de consciències i es tancava  amb 
un evident èxit organitzatiu, de participació i de recaptació. I 
és que gràcies al Festival s’han ingressat al compte de La Ma-
rató 3.958’98 euros, una xifra que ha superat les expectatives 
de les tres veïnes que han organitzat l’esdeveniment: Yolanda 
Lirón, Maria Carme Villanueva i Dolors Rovirosa.

Durant la cloenda, l’alcalde, Lucas Ramírez, felicitava a les 
organitzadores per l’èxit i destacava el compromís solidari del 
municipi, que aquests dies acull nombroses iniciatives vincu-
lades amb La Marató. Ramírez  posava en valor que el festival 
“fa Olèrdola” perquè agrupava a veïns de diferents nuclis del 
municipi.

El Festival va estar ple de moments rellevants carre-
gats d’emotivitat, marcats per la implicació desinteressada 
d’entitats, artistes i voluntaris que van fer possible aquest gran 

La Vallmoranta recapta prop de 4.400 euros
per La Marató de TV3

La Vallmoranta, la cursa d’ori-
entació solidària de Sant Pere Mo-
lanta, enguany ha recaptat 4.395 
euros per La Marató de TV3, de-
dicada a les malalties infeccioses. 

La 7ª edició d’aquest esde-
veniment esportiu va tenir lloc el 
passat dissabte dia 18 de novem-
bre i hi van participar gairebé mig 
miler de persones, repartides en 
181 equips. La competició es va 
fer per l’entorn natural de les co-
marques del Gran Penedès, i la 
novetat principal va ser la sortida 
llançada des d’altres punts dife-
rents al centre del poble. 

Des de l’organització es vol 
agraïr a tothom la seva participa-
ció. 

esclat d’altruisme. Dissabte el Local Nou  va gaudir molt de 
la desfilada de moda protagonitzada per veïnes del munici-
pi i del concert amb el grup Acústic 5.  El frenètic diumenge 
va incloure la novetat de la 1a cursa de muntanya “Espartan 
running”, feta a Sant Miquel i que va comptar amb la partici-
pació de 81 corredors. Amb sortida i arribada al Local Nou, 
una cinquantena de participants feien la caminada organitza-
da pel grup de Carnaval i l’AMPA de l’escola Circell. A l’interior 
del Local es va poder seguir un plural mostrari d’ exhibicions 
de diferents disciplines artístiques i esportives durant la jor-
nada. S’hi va poder veure el grup Gatzara Country, l’escola 
de música Ametller, ball contemporani, el Rítmica Olèrdola, 
esgrima , escacs, actuacions del gimnàs Ara i de l’AGR Vila-
franca, així com del grup “Pulsacions”. Tampoc hi van faltar 
les actuacions dels balls populars a la rambla Pau Casals, de 
l’acordionista Anna Peret , del mag Aizpi i del grup musical 
“Cuarto Traste acústico”.Abans de finalitzar es va oferir una 
coreografia que integrava la participació de veïns i veïnes amb 
cadira de rodes, en una actuació que transmetia amb eficàcia 
i sensibilitat el  missatge de que  “La diferència és indiferent”,  
lema del Festival.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

La Fira Solidària de l’Escola Rossend Montané celebrava el 4 
i 5 de desembre la seva 6a edició. L’àmplia acceptació de les 
famílies, la quantitat de menjar recollit i la creixent qualitat de 
les manualitats que oferien els alumnes indicaven que la Fira 
és un moment rellevant i ja molt arrelat dins del calendari d’ac-
tivitats que durant el curs acull l’escola de Sant Pere Molanta. 
La quantitat recollida d’aliments ja estat considerable. Com a 
mostra, aquests 4 exemples: 90 litres d’oli, 124 kg d’arròs, 56 
hg de sucre i 550 litres de llet

El funcionament de la fira es manté des de 
la primera edició. Les famílies de l’esco-
la i qui ho desitjava obtenia “molantes” a 
canvi dels aliments que es  donen per lliu-
rar-los  a famílies necessitades del munici-
pi. Aquests molantes es podien bescanviar 
durant la fira per manualitats elaborades 
per tots els alumnes de l’escola, incloent 
els més petit de l’aula de l’escola bressol. 

23 DESEMBRE  2017
AL LOCAL NOU a les 17.00 h.

ACTIVITAT NADALENCA
Farem CAGAR EL TIÓ i més coses.

 Activitat adreçada a tothom que tingui ganes de passar una bona estona.
Accés a Local amb donatiu socis Ateneu Mogenc 1 € i no socis 2€.

27, 28 I 29 DESEMBRE  2017
A La Xarxa de 10.00 a 13.00 h, 

CASAL DE NADAL
Per nens/es de 5 a 12 anys. I nois/es de 12 fins a 16 anys.

Possibilitat d’acollida i altres opcions.
Informació i inscripcions  al correu ateneumogenc@gmail.com

28 DESEMBRE  2017
Al Local Nou de Moja a les 18.00 h. 

CINEMA 
Accés a la sala amb donatiu:

1 euro els socis ATENEU i 2 euros els NO socis.

Actes de Nadal organitzats
per l’Ateneu Mogenc

Gran ambient en la 6a Fira Solidària de l’escola Rossend Montané 

El Servei de Biblioteca Oberta programa
activitats cada mes

El Servei de Biblioteca Oberta que ofereix l’Ajun-
tament d’Olèrdola manté el propòsit d’organitzar 
activitats periòdiques de dinamització per tal que 
els veïns del municipi coneguin i utilitzin les biblio-
teques de les escoles. La primera de les activitats 
aquest curs es feia el mes de novembre i va ser un 
taller de fotografia, a càrrec d’ Aleix Jové. Aquest 
mes de desembre, abans de les vacances de Na-
dal, es programaven activitats de caràcter nadalenc 
amb l’actuació de la coral del Casal d’Avis de Sant 
Pere Molanta.

Es pot utilitzar el Servei de Biblioteca Oberta a 
l’escola Rossend Montané els dilluns i els diven-
dres, de 16:00 a 17:30. A la biblioteca de l’escola 
Circell de Moja, el servei està en funcionament els 
dimarts, dimecres i dijous, de les 16:30 a les 18:00h

Arribada de Ses Majestats
els Reis Mags a Sant Miquel

Divendres 5 gener
A les 19:30h, al Local

Rossend Montané
de Sant Miquel

ARRIBADA DE SES  MAJESTATS 
       ELS REIS MAGS D’ORIENT, 

 MELCIOR, GASPAR I BALTASAR,        
       CARREGATS DE JOGUINES    

   PER A TOTS ELS NENS I NENES 
 DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA

La Junta de la Societat Lleialtat us desitja 
unes molt bones festes nadalenques.

Important: Les alegries dels vostres fills (MÀXIM 2, els reis 
seran estrictes) les podeu portar el mateix dia a la Sala,  de   

les 16:00h a 19:00h, identificats. 


