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L’Ajuntament millora 
instal·lacions utilitzades

per entitats esportives
del municipi

S’han realitzat actuacions al camp 
de Sant Miquel, al Local Nou i pro-
perament es canviaran els seients 
del camp de Moja.

Amb la voluntat d’oferir unes instal·lacions 
municipals en estat òptim, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha realitzat en equipaments de la 
seva titularitat diferents actuacions de millora 
en espais utilitzats per entitats esportives del 
municipi.

Al camp de futbol el Bosquet de Sant Miquel 
l’Ajuntament ha instal·lat un nou grup de 
pressió que dona més potència a la sortida 
d’aigua de les dutxes. En aquesta instal·lació 
també s’han fet feines de fusteria per millorar 
els vestidors, entre d’altres actuacions.

Al Local Nou de Moja s’ha fet també una 
inversió instal·lant un escalfador instantani 

La fi nalització de les 
obres del carril bici de

Moja-Vilafranca, pendent
del Ministeri de Foment

Es completa el nou asfaltat de la 
carretera i només resten els trams 
de carril que travessen els ponts 
de l’AP7 i de la N-340.

Les obres de construcció del carril bici i de 
vianants que ha d’unir Moja amb Vilafranca 
avancen a bon ritme. Bona part del gruix dels 
treballs ja s’han fet, entre els realitzats aquest 
gener cal destacar el nou asfaltat de la carre-
tera BV 2119. El traçat defi nitiu i les caracte-
rístiques del carril bici i de vianants ja és prou 
visible en gairebé tot el seu itinerari, llevat 
de dos trams: els que passen pels ponts de 
l’autopista AP7 i de la carretera N-340. Abans 
de fer les obres en aquests punts, són neces-
sàries les pertinents autoritzacions provinents 
del Ministeri de Foment. Sense aquest permís 
no es pot procedir a completar el carril, tal i 
com assenyalen fonts municipals. No disposar 
d’aquestes autoritzacions també condiciona la 
realització dels treballs d’enllumenat del carril.

El carril bici i de vianants de Moja a Vilafran-
ca suposa una inversió de gairebé mig milió 
d’euros, assumits per la Diputació. L’itinerari 
segueix el traçat de la carretera BV 2119 i té 
un recorregut d’un quilòmetre i trenta set me-
tres, des de la rotonda de la Ronda de Mar a 
Vilafranca fi ns a un nou accés amb pendent 
que connecta amb Moja per l’actual zona 
d’emergència de contenidors del carrer del 
Camp. En la majoria de seccions, l’amplada de 
l’itinerari és de dos metres i deu centímetres. 
En els trams que travessen els ponts l’amplada 
prevista passarà a ser inferior que a la resta del 
carril. En el pont que travessa la N-340, serà 
d’un metre i 90 cm, mentre que en el tram que 
travessa el pont de l’autopista AP7, l’amplada 
prevista és d’un metre i trenta centímetres.

i un descalcifi cador per a subministrar aigua 
calenta que permet fer ús de les dutxes als 
esportistes del Judo Olèrdola, així com als 
artistes que puguin actuar en aquest poliva-
lent local. La inversió era una petició que el 
Judo Olèrdola havia realitzat a l’Ajuntament 
en diferents ocasions. Des de la Regidoria 
d’Esports es creu que “la higiene forma part 
també dels valors de l’esport”.

L’Ajuntament també preveu canviar tots els 
seients del camp de futbol de Moja durant 
el primer trimestre de l’any 2018. La substi-
tució d’aquest mobiliari de la instal·lació és 
del tot necessària, tenint en compte que es 
tracta d’un dels camps més visitats de tota 
la comarca.

Les darreres actuacions realitzades al camp 
de Sant Miquel i al Local Nou han suposat 
una inversió propera als 6.000 €.
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Els treballs han permès millorar la 
il·luminació, corregir defi ciències i 
assolir un estalvi del 50%

Després d’un mes i mig de treballs, durant 
la segona quinzena del mes de desembre es 
completava a Moja la substitució a leds dels 
525 punts de llum que formen la xarxa d’en-
llumenat públic del poble. El canvi de totes 
les llumeneres ha comportat una considerable 
millora de la il·luminació i ha permès que la 
llum sigui més homogènia en tot l’espai pú-
blic. Manel Espachs, enginyer de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, també indicava que els treballs 
s’han aprofi tat per a corregir defi ciències i 
subratllava que el pas a leds permet assolir 
un estalvi del 50% respecte les llumeneres de 
vapor de sodi, instal·lades fi ns ara.

El 15 de febrer fi nalitza el termini
perquè les entitats justifi quin les subvencions

rebudes el 2017

Es completa la substitució 
a leds de tot l’enllumenat 

públic de Moja

En el pressupost municipal d’aquest 2018 es 
preveu dedicar 250.000 euros a inversions en 
enllumenat. Després de la substitució feta a 
Moja, es preveu passar a leds l’enllumenat de 
Sant Miquel, Sant Pere Molanta i Daltmar. 

Les actuacions per a millorar l’efi ciència de 
l’enllumenat públic a Olèrdola s’han anat 
succeint en els darrers anys, amb el propòsit 

d’anar reduint la despesa tot millorant el ser-
vei. L’Ajuntament preveu que el canvi a leds 
en l’enllumenat públic de Sant Miquel i de 
Sant Pere Molanta es pugui començar a fer a 
mitjans d’aquest 2018, mentre que en el cas 
de Daltmar la substitució es preveu executar 
entre fi nals del 2018 i principis de 2019.

Durant l’exercici de 2017 l’Ajuntament 
d’Olèrdola, a través del procediment de con-
cessió de subvencions per concurrència com-
petitiva, va concedir subvencions a diferents 
entitats del municipi, que van respondre a la 
convocatòria presentant projectes en els àm-
bits de la cultura, esports i serveis socials. Un 
cop l’exercici 2017 ha fi nalitzat, ja s’ha obert 
el període de presentació de les justifi cacions 
pertinents, fi nalitzant el termini el proper 15 
de febrer de 2018.

La presentació de la justifi cació de la subven-
ció s’ha de fer seguint els criteris establerts 
a les Bases genèriques reguladores per a la 
concessió de subvencions en règim de con-
currència competitiva 2017, en matèria de 
foment de projectes de cultura, esports i 
matèria social, on es defi neixen les despeses 
subvencionables i la documentació a presen-
tar. Els formularis ja es troben disponibles a la 
pàgina web de l’Ajuntament. La presentació 
de la documentació fora termini serà una cau-
sa de revocació de la justifi cació i s’entendrà 
per no presentada. La presentació d’aquests 
documents haurà de ser telemàtica, tal i com 
la llei obliga a les persones jurídiques comu-
nicar-se amb l’administració a través de la 
signatura digital.
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GRUP  MUN IC I PA L
D ’ A LT ERNAT I VA
PER  O LÈRDOLA - PM
Benvolgudes i benvolguts, 

Hem tancat un any 2017 que en política 
nacional ha estat dels més moguts de 
les últimes dècades, i que aquest que 
comença sembla seguirà en la mateixa 
línia. Malgrat que a nivell municipal 
continuarem fent les polítiques compro-
meses al programa electoral, pensant 
sobretot en el benestar de les persones, 
tenir un govern de la Generalitat inter-
vingut injustament pel 155, intervenció 
de legalitat discutible, ens afecta a tots, 
no només amb les polítiques directes 
del Govern, sinó també en la gestió 
dels ajuntaments. Veiem com els tràmits 
s’allarguen eternament, on ningú pren 
decisions i no trobem el suport que els 
ajuntaments esperem del Govern de la 
Generalitat.

Esperem, desitgem i exigim que els polí-
tics del nou Parlament de Catalunya co-
mencin a fer les polítiques socials, eco-
nòmiques, culturals, educatives... que el 
país que volem necessita. Ha arribat el 
moment en què la ciutadania vegi amb 
accions polítiques concretes quin és el 
país que estem construint, de què som 
capaços com a poble, on el govern tre-
balli al servei de la ciutadania i aquesta 
se senti acompanyada pel seu govern 
per desenvolupar la seva activitat i per 
fer gran el país i poder acabar decidint 
el nostre futur com a poble.

En l’àmbit municipal tenim molts projec-
tes que veuran la llum i d’altres que s’aca-
baran. Per un costat tenim projectes que 
enguany han d’arribar a la seva fi . Com 
per exemple, les obres de l’edifi ci de la 
pellissa, de correus i de la Torre de Moja 
o la instal·lació de leds a tot el municipi.

D’altra banda, tenim projectes que s’ini-
ciaran com la inversió de 160.000�€ en 

la millora de la xarxa d’aigües, la millora 
de la instal·lació elèctrica a la urbanit-
zació de Can Trabal. 400.000�€ per la 
reforma del casc antic de St. Miquel, 
redacció dels projectes de renovació del 
carrer Mn. Manel Crespo i del camí Fer-
ran de Sant Pere Molanta.
Però no tot són obres, també hem de 
treballar per la resta d’àmbits de la vida 
de les persones. En cultura l’any passat 
vam canviar el sistema de distribució de 
subvencions, i tot i que els canvis poden 
comportar inseguretat, al fi nal tindrem 
un sistema més transparent, més equi-
tatiu i més just, aquest 2018 el conso-
lidarem. Estrenarem una programació 
d’espectacles professionals. En recollida 
selectiva tindrem enllestit un estudi per 
millorar-ne la gestió. En serveis socials 
continuarem treballant per reforçar el 
suport a les famílies més necessitades. 
En seguretat estem en constant contac-
te amb els Mossos d’Esquadra i implan-
tarem un nou disseny del patrullatge 

dels vigilants municipals, farem cam-
panyes de control de velocitat per radar 
regularment i millorarem els bàdems i 
plataformes elevades del municipi. En 
turisme farem més actes per donar a 
conèixer el nostre patrimoni i potenciar 
el punt d’informació turística que l’any 
passat es va ampliar als caps de setma-
na. I una part molt important d’aquest 
any serà la participació ciutadana en di-
ferents projectes. El més important serà 
la participació directa de la ciutadania 
en una part del pressupost: una partida 
de 80.000 € que s’invertiran en allò 
que els olerdolencs i olerdolenques de-
cideixin.
Per últim voldríem felicitar a tothom que 
d’una manera o altra ha participat en la 
Marató de TV3 i que ha demostrat que 
aquest també és un municipi solidari, 
així com animar als tres grups de carna-
val del municipi que durant les properes 
setmanes passejaran el nom d’Olèrdola 
per tot el Penedès.

GRUP  MUN IC I PA L
DE L  PART I T  DEMÒCRATA 
EUROPEU  CATA LÀ 
Bon any olerdolencs i olerdolenques,
En aquest primer butlletí de l´any 2018, 
volem insistir en què el nostre propòsit, 
com en anys anteriors, és treballar pel 
municipi d´Olèrdola i no posar pals a 
les rodes a ningú. És per això que quan 
nosaltres proposem o fem comentaris 
sobre projectes a realitzar, és en benefi ci 
de tots, i no són coses partidistes. La crí-
tica sempre és la postura més fàcil.  
El passat mes de desembre es va portar 
a terme la realització de la neteja de la 

franja perimetral de Sant Miquel d´O-
lèrdola. Tot molt correcte, exceptuant 
la zona del Bosquet, que no se li havia 
de donar el mateix tractament i la con-
seqüència és: més arbres tallats; i a la 
primera ventada… set arbres més han 
anat a terra.
Un altre cas és la zona de l´Àrea de 
Guissona al Polígon de Sant Pere Molan-
ta. Quan se´ns va presentar el projecte, 
vam fer una sèrie d’observacions que 
com sempre queden recollides i se´ns 
va dir que no era el projecte defi nitiu. 
Doncs aquesta nova activitat ja està fun-
cionant i la vorera no respecta les mides 
per a poder passar amb una cadira de 

rodes o les senyals viàries no estan a 
l´alçada que han d´estar per normativa.
Desitgem que aquest any el tema de les 
subvencions no sigui un caos per a les 
entitats i des del nostre grup donem tot 
el nostre suport així com volem agrair la 
gran tasca que fan i l’esforç que totes 
les entitats fan en el seu treball des-
interessat. Sempre parlem d’entitats i 
associacions però la realitat és que són 
grups de persones que a part de la seva 
vida personal, laboral, familiar… dedi-
quen el seu temps lliure a una cosa molt 
important: Donar Vida a Olèrdola i 
lluitar perquè no ens convertim 
en un municipi dormitori!!! Així 

doncs, nosaltres creiem que hau-
rien d’estar més recolzades a tots 
nivells!!! Bé, per la nostra part, només 
dir-vos Gràcies.   
Com sempre, nosaltres continuarem en 
la nostra línia de treballar pel municipi. 
Esperem i desitgem que algun dia a 
Olèrdola hi hagi autèntic debat polític i 
on totes les veus puguin ser escoltades 
i no només les veus de qui té, fi ns al 
moment, la majoria absoluta. 
També desitgem que quan aquest but-
lletí arribi a les vostres mans, el clima 
polític s´hagi tranquil·litzat i es com-
pleixin es respectin les voluntats dels 
votants.

Op i n i ó  d e l s  g r u p s  mun i c i p a l s

GRUP  MUN IC I PA L
D ’ ESQUERRA  REPUBL I CANA 
DE  CATA LUNYA 
Benvolgudes olerdolenques i olerdo-
lencs,
Eleccions 21D
El 21 de desembre Olèrdola va tornar a 
demostrar que és un municipi amb una 
majoria independentista. Els tres partits 
que defensem la independència vam 
obtenir un gran resultat amb un 60,3% 
dels vots emesos, que representen un 
51,7% del total del cens. La participa-
ció també va ser un rècord a l’arribar al 
85,7% del cens, 2,5 punts superior a les 
últimes autonòmiques del 27 de setem-
bre de 2015. 
Des de la secció local d’ERC d’Olèrdola 
volem agrair a les 560 olerdolenques i 
olerdolencs que heu votat a ERC fent 
confi ança en el nostre partit. Ara toca 

als nostres representants gestionar 
aquest resultat per a construir la Repú-
blica.
També volem aprofi tar per denunciar 
la situació en què es troben els nostres 
presos polítics i la negativa del jutge del 
Tribunal Suprem a deixar-los en llibertat. 
Més enllà d’altres consideracions, és 
una intromissió inacceptable del poder 
judicial en el poder legislatiu. La inde-
pendència dels tres poders de l’estat, 
legislatiu, executiu i judicial i la no in-
tromissió d’un en l’altre és un dels prin-
cipis bàsics de la democràcia i de l’estat 
de dret. Amb la llei a la mà, un diputat 
electe no pot estar en presó preventiva 
sense judici. 
El Bosquet de Sant Miquel
Al nostre butlletí del mes de desembre 
ja explicàvem com havia anat la tala 
d’arbres al Bosquet de Sant Miquel i ja 
consideràvem que la tala potser havia 

estat excessiva. Fins i tot a una reunió 
veïnal es va advertir a l’equip de govern 
que amb l’aclariment de l’arbrat que 
s’havia fet, amb les primeres ventades 
la resta d’arbres caurien. Doncs bé, els 
pitjors auguris s’han complert. Amb les 
ventades que hem patit les últimes set-
manes han caigut 7 pins, quan fi ns ara 
no n’ha caigut mai cap. L’aspecte actual 
del Bosquet és desolador. 
L’estampa que queda és una imatge 
d’aquest equip de govern. Han deixat 
la gestió a mans de tècnics que pre-
nen decisions asseguts en un despatx 
a Barcelona i que quan arriba aquí, ni 
és supervisat pel regidor competent ni 
tenen en compte als veïns, als que se’ls 
va informar amb els fets consumats i 
perquè es va forçar una reunió arran de 
les queixes. 
Aquest butlletí
Fa un any que aquest butlletí es publica 

mensualment, i fa el mateix temps que 
als grups de l’oposició se’ns restringeix 
la publicació de la nostra columna, que 
només podem fer cada dos mesos. A fi -
nals de gener hi ha ple municipal però 
nosaltres no tindrem columna fi ns el 
mes de març; a fi nals de març  hi tornarà 
a haver ple però l’oposició no tindrà dret 
a columna fi ns al mes de maig.
Des d’ERC vam decidir editar el nostre 
propi butlletí, que sabem que té una 
gran acceptació. Però la diferència és 
que mentre nosaltres ens paguem el 
nostre mitjà de comunicació, l’equip de 
govern compta amb l’Olèrdola Informa-
ció pagat per tots els veïns per fer-se 
autobombo i plateret. 
No només això, se’ns ha denegat un 
espai pels grups de l’oposició a la web 
municipal i també el permís per deixar 
el butlletí d’ERC als expositors que hi ha 
als locals socials del municipi.
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Fins l’1 de febrer es 
poden sol·licitar les 

bonifi cacions per l’ús de 
les deixalleries i per fer 

autocompostatge

Una de les novetats és que les 
dues bonifi cacions no es poden 
acumular.

Nous contenidors de 
rebuig a Can Trabal, 

Daltmar i disseminats

Amb la voluntat de fomentar el reciclatge 
entre els veïns del municipi, l’Ajuntament 
d’Olèrdola torna a bonifi car l’ús continuat de 
les deixalleries. Hi poden optar particulars i 
establiments que demostrin que han utilitzat 
un mínim de 24 vegades la deixalleria, des de 
l’1 de gener al 31 de desembre de 2017. La 
bonifi cació és del 25% de la quota de la taxa 
d’escombraries. Les sol·licituds es poden pre-
sentar fi ns el proper 1 de febrer. Cristina Ba-
dell, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, subratlla que el propòsit és el de 
bonifi car l’ús continuat de les deixalleries.

Per certifi car que s’ha utilitzat aquest recurs, 
les persones i empreses han de disposar de 
la cartolina acreditativa en la que el personal 
del servei anota i segella cada ús de les deixa-

lleries. La cartolina es pot sol·licitar a l’Ajun-
tament. El full de sol·licitud de la bonifi cació 
es pot obtenir a la web municipal. La petició 
caldrà que la presenti el titular del rebut o bé 
una altra persona amb la seva autorització 
corresponent.

Fins l’1 de febrer també es pot presentar la 
sol·licitud de bonifi cació del 15% de la taxa 
d’escombraries per autocompostatge casolà. 
Com a novetat, aquest any caldrà adjuntar 
també una fotografi a que acrediti que es fa 
autocompostatge.

En els dos casos, la instància haurà d’anar 
acompanyada per la fotocòpia del DNI del 
titular del rebut d’escombraries i per l’auto-
rització d’aquest únicament en el cas que la 
persona que presenta la instància no sigui el 
titular del rebut. En el cas de la bonifi cació per 
autocompostatge caldrà una còpia del rebut 
de la taxa d’escombraries del 2017.

A diferència de les darreres convocatòries, les 
dues bonifi cacions no es poden acumular.

Les sol·licituds van a molt bon ritme i ja se 
n’han presentat prop de 130 per haver utilit-
zat les deixalleries i una vintena per fer auto-
compostatge.

Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament vol 
incentivar als ciutadans/es tant que facin ús 
regular de les deixalleries com que s’animin 
a fer autocompostatge casolà, contribuint a 
cuidar el medi ambient i a incrementar les xi-
fres de recollida selectiva a Olèrdola.

L’Ajuntament ha comprat 100 
contenidors nous d’obertura acci-
onada amb pedal.

L’adquisició de 100 contenidors nous de re-
collida d’escombraries, acordada per la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, 

ha permès que durant aquest mes de gener 
se substituïssin la totalitat dels contenidors de 
rebuig instal·lats a les urbanitzacions de Can 
Trabal i de Daltmar, així com els presents a 
masies i disseminats. Un dels canvis principals 
dels nous contenidors és que es pot accionar 
la seva obertura amb pedal, fent així que sigui 
molt més fàcil introduir la bossa de brossa a 
l’interior del contenidor.

La compra dels 100 contenidors s’ha fet per 
un import de 21.296 €, iva inclòs. Anualment, 
l’Ajuntament havia de fer front a la compra 
d’una vintena de contenidors nous. Sovint, el 
canvi era motivat per un mal ús o per actes 
incívics.

L’Ajuntament també ha adquirit nous conte-
nidors per a que la recollida selectiva de pa-
per i cartró, envasos lleugers i vidre també es 
pugui fer al castell d’Olèrdola i als nuclis de 
Cal Segarra i Cal Moles.

www.olerdola .cat
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L’alcalde d’Olèrdola
agraeix el compromís

solidari de l’escola
Rossend Montané

L’assemblea de la Junta
de Compensació de 

Daltmar avala la feina
del Consell Rector

Diumenge 14 de gener tenia lloc al local social 
Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola 
l’assemblea ordinària de propietaris de la Jun-
ta de Compensació de Daltmar. La reunió va 
estar marcada per les explicacions de la feina 
feta en aquest darrer any pel Consell Rector i 
va tenir una elevada densitat informativa, dei-
xant l’aprovació de la majoria de propostes 
d’acord per a properes convocatòries. Dins 
dels acords que sí es van poder prendre, es 
procedia a formalitzar la renovació parcial 
del Consell Rector, escollint a Manuel Moral 
com a nou president. Moral ja formava part 
del Consell i substitueix a Araceli Muñoz, que 
deixa la presidència per motius personals. 
L’acord de renovació també comporta que 
entri a l’equip del Consell Rector Òscar Bravo 
com a vocal.

Manuel Moral indicava que el treball que es 
planteja el Consell Rector és el de seguir amb 
la tasca feta aquests darrers mesos. Moral 
anunciava que properament es convocaria 

una assemblea extraordinària per a aprovar 
les auditories encarregades, així com punts 
importants que han quedat pendents d’apro-
vació com el pressupost del 2018.

Un dels temes que van centrar la reunió va 
ser la situació urbanística de Daltmar. Els as-
sistents van poder conèixer amb tot detall que 
les càrregues de les 147 parcel·les d’UCO les 
han d’assumir els veïns. Araceli Muñoz expli-
cava que deixava la presidència per motius 
de salut, però també ha volgut destacar que 
hagués desitjat una altra actitud de l’Ajun-
tament. Segons Muñoz, l’Ajuntament “parla 
molt” però ofereix “pocs fets”.

Araceli Muñoz advertia a l’Ajuntament que 
calia “que es posés les piles” perquè els veïns 

de Daltmar “ja les tenen posades” per resol-
dre la situació urbanística.

Juanma Samblás, regidor d’urbanitzacions i 
representant de l’Ajuntament en la Junta de 
Compensació, va valorar positivament l’as-
semblea per l’elevada participació registrada 
i destacava com a satisfactori que s’hagués 
incorporat un advocat al servei de la Junta 
per així donar les explicacions necessàries. 
Samblás entenia que era normal que els ve-
ïns adrecin reclamacions a l’Ajuntament, però 
subratllava la necessitat de ser conscients de 
la situació real i destacava el propòsit comú 
d’assolir que les urbanitzacions puguin ser 
recepcionades.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha agraït 
en nom del municipi el compromís solidari de 
l’escola Rossend Montané de Sant Pere Mo-
lanta. L’agraïment era expressat per l’alcalde 
divendres 15 de desembre al matí durant l’ac-
te de recepció dels aliments obtinguts gràcies 
a la 6a Fira Solidària de l’escola. La recepció 
al vestíbul del centre comptava amb la pre-

sència dels alumnes i suposava posar punt i 
fi nal a una activitat que ha permès recaptar 
una gran quantitat d’aliments. Entre els regis-
tres assolits, cal destacar els 550 litres de llet 
recollits, els 90 litres d’oli o els 151 paquets 
de pasta de mig quilo. 

La fi ra ha consolidat el seu funcionament i la 
seva mecànica no ha variat en els 6 anys que 
porta realitzant-se. Les famílies dels alum-
nes i qui ho desitgés podien fer els donatius 
d’aliments a l’escola. A canvi s’obtenien “mo-
lantes” i durant la Fira, celebrada enguany el 
dilluns 4 i dimarts 5 de desembre, es podien 
bescanviar els bitllets d’aquesta moneda so-
cial per manualitats elaborades pels alumnes.
Joan Ruiz, cap d’estudis de l’escola Rossend 
Montané, subratllava que la Fira havia arrelat 
i es mostrava satisfet perquè els alumnes i les 
famílies “ho senten molt seu”.

Des de l’escola es valora de manera molt po-
sitiva que l’alcalde participi directament en 
l’acte de recepció dels aliments i expliqui als 
alumnes que les donacions les reben famílies 
necessitades del municipi.
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El tercer còmic dedicat
a la història d’Olèrdola

s’ambientarà en
les guerres carlines 

En aquest volum Oriol Garcia Quera 
preveu donar protagonisme a Sant 
Pere Molanta i el seu entorn.

La fructífera col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olèrdola i el prestigiós l’il·lustrador Oriol 
Garcia Quera tindrà continuïtat. Després de 
fer un primer viatge als temps de Mir Geribert 
i de dedicar el seu segon còmic d’Olèrdola a 
l’època dels ibers, l’il·lustrador ha confi rmat 
que ja està treballant en l’elaboració del seu 
tercer còmic dedicat a la història d’Olèrdola. 
En aquest cas farà “un salt de 2.000 anys” 
fi ns a situar l’acció del còmic en el segle XIX. 
I és que Garcia Quera ja està treballant en la 
trama després de documentar-se i de decidir 
que ambientaria aquest tercer còmic d’Olèr-
dola en les guerres carlines.

Els dos còmics fets fi ns ara han reproduït dibui-
xos d’indrets emblemàtics del municipi. Amb la 
idea de seguir difonent paisatges signifi catius 
d’Olèrdola, en aquest tercer lliurament preveu 
incloure il·lustracions de Sant Pere Molanta i el 
seu entorn, com la masia Porroig.

Els còmics centrats en la història d’Olèrdola 
han estat editats per Rafael Dalmau i els ha 
patrocinat l’Ajuntament d’Olèrdola. El treball 
sobre Mir Geribert “Terra de frontera. Olèrdo-
la 1058” es va presentar durant la Trobada 
d’Olèrdola de l’any 2015 i el 2017 es va pre-
sentar el còmic “Cessetans. Entre Roma i Car-
tago”, dedicat a l’època ibera. Bona mostra 
de l’impacte d’aquests treballs el trobem en 
el número del passat desembre de la revista 
de divulgació històrica “Sàpiens”, que dedica 
un reportatge a Mir Geribert il·lustrat a partir 
del còmic fet per Garcia Quera.

Tallers i
Casal Nadalenc

Els infants d’Olèrdola tenien a la seva dis-
posició atractives propostes de lleure al 
municipi durant les vacances de Nadal. Des 
de dimecres dia 27 i fi ns divendres 29 de 
desembre el Centre Cívic La Xarxa acollia 
el Casal de Nadal que organitzava l’Ateneu 
Mogenc “Fem poble”. En aquesta primera 

experiència de casal promogut per l’entitat, 
la resposta va ser molt positiva i fi nalment 
van ser 21 els infants de 5 a 12 anys que 
s’inscrivien per a poder fer les variades ac-
tivitats que els plantejava l’equip de mo-
nitors del casal. Un any més, l’Ajuntament 
d’Olèrdola també promovia tallers de Na-
dal gratuïts en els tres pobles històrics del 
municipi. L’activitat es programava a Sant 
Pere Molanta el dia 2 de gener; el dia 3 a 
Sant Miquel d’Olèrdola i el dia 4 a Moja.

Els Reis Mags omplen 
Olèrdola d’il·lusió

Fidels a la seva cita anual, els Reis Mags 
d’Orient van arribar a Olèrdola divendres 5 
de gener. Gràcies al suport que reben de 

molts veïns, ses magestats Melcior, Gaspar 
i Baltasar van omplir de nou d’il·lusió els 
pobles d’Olèrdola. En la seva estada a Sant 
Miquel, l’alcalde, Lucas Ramírez, va oferir 
als màgics personatges una recepció al lo-
cal Rossend Montané de Sant Miquel i els 
hi va donar la benvinguda a Olèrdola.
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Dolores González,
de l’escola de Puntaires 
d’Olèrdola, guardonada

al Concurs de punta
al coixí de Catalunya

Dolores González, membre de l’escola de 
Puntaires d’Olèrdola, ha obtingut una men-
ció especial en l’apartat de punta contem-

Olèrdola acull un concurs 
de comparses i dues 

rues de Carnaval
Olèrdola torna a tenir una presència des-
tacada en els carnavals del Penedès, con-
vertint-se de nou en un dels municipis més 
actius a les nostres comarques en aquestes 
celebracions al carrer. I és que fi ns a tres 
grups d’Olèrdola (“Tots per un” de Sant 
Miquel, el Grup de Carnaval de Moja i el 
de Sant Pere Molanta) estan acabant de 
preparar-se per a lluir en les rues que se 
celebraran durant els tres primers caps de 
setmana de febrer. Les tres formacions tam-
bé organitzen rues i concursos. La primera 
cita al municipi serà el divendres 2 de fe-
brer, amb el 2n Concurs de Comparses, que 
tindrà lloc al local social Rossend Montané 
de Sant Miquel a les 10 de la nit. L’activitat 
l’organitza el grup “Tots per un” i acabarà 
amb un ball.

El Grup de Carnaval de Moja organitza la 

TELÈFONS D’INTERÈS

• Ajuntament d’Olèrdola ...............938 903 502
                                                Fax. 938 171 059

• Agents municipals
   (Ajunt. Olèrdola)..........................938 901 670

• Mossos d’Esquadra
   (comissaria de Vilafranca) ............938 921 154

• Hospital Comarcal ......................938 180 440

• Creu Roja ...................................938 923 232

• Farmàcia de Moja ......................938 903 619

• Farmaciola
   de Sant Pere Molanta .................938 923 862

• Sanitat Respon. Generalitat .......902 111 444

• Consultori Mèdic de Moja ..........938 170 363

• Consultori Mèdic
   de Sant Pere de Molanta ............938 920 749

• Emergències de Catalunya .......................112

• CEIP “El Circell” (Moja) ..............938 171 452

• CEIP “Rossend Montané”
   (Sant Pere Molanta).....................938 181 844

• Escola Bressol “Gotims” (Moja) .938 172 792

• Escola Bressol “El Pàmpol”
   (Sant Pere Molanta).....................938 923 593

• Canal 20 Ràdio Olèrdola ............938 915 420

• Taxi Olèrdola ..............................629 364 338

• Deixalleries d’Olèrdola ...............938 903 502

• Deixalleria de Vilafranca ............937 431 482

• Consell Comarcal
   de l’Alt Penedès .........................938 900 000

• Servei d’Informació de la Generalitat .......012

• Servei Jove d’Olèrdola ...............647 41 68 64

• Dipòsit comarcal de runes .........93 890 25 88

XII Rua de Carnaval pels carrers del poble, 
el pròxim dissabte dia 17 de febrer, a les 8 
del vespre. La sortida serà des de la Ram-
bla Catalunya passant pels carrers Sindicat, 
Carrerada, Santa Maria, Penyafel, Rafael de 
Casanovas i fi nalitzant al passeig de la Pla-
na. L’endemà diumenge 18 de febrer, a les 
12 del migdia, des de Vila Maimona sortirà 
la Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta. 

porània dins del 7è concurs de punta al coi-
xí de Catalunya, celebrat diumenge 10 de 
desembre a l’Arboç. El guardó el rebia Do-
lores González per l’elaboració d’un acurat 
vano de colors vius. Ella mateixa explicava 
que la clau ha estat “dedicar-hi temps i no 
tenir pressa”.

Aquest és el primer premi que rep Dolores 
González fent puntes de coixí. Habitual-
ment, ella no participa en les sortides que 
organitza l’Escola de Puntaires, però en 
aquesta ocasió es va animar a anar a l’Ar-
boç. Rebre el premi ha estat per a ella tota 
una sorpresa.


