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S’aproven canvis per a 
facilitar la tramitació en la 
concessió de subvencions

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió 
celebrada el 30 de gener, ha aprovat modi-
ficar el pla estratègic de subvencions 2016-
2018 i les bases que regulen la concessió de 
les subvencions a entitats per fomentar pro-
jectes de cultura, esports i matèria social. Per 
unanimitat, el plenari també acordava crear el 
registre municipal d’entitats d’Olèrdola.

La regidora de cultura, Arantxa Torres, expli-
cava que el registre d’entitats era un instru-
ment òptim per a regular la base de dades 
que l’Ajuntament té amb la informació de les 
entitats del municipi. 

La modificació del pla estratègic de subvenci-
ons es va aprovar amb els vots a favor d’ApO 
i el PDeCat i l’abstenció d’ERC. Torres expo-
sava que, un cop aplicat el canvi de norma-
tiva en la concessió de subvencions durant el 
2017, ara es considera oportú incloure alguns 
canvis com el de contemplar les fires i exposi-
cions que es facin al municipi com un nou eix 
per a valorar. També s’adapten les quantitats 
econòmiques i es redueix en 45.000 euros 
l’apartat de cultura degut a que l’Ajuntament 
passa a assumir bona part de les despeses 
vinculades amb la celebració de festes ma-
jors al municipi, com pugui ser la contractació 
d’orquestres i espectacles, grallers o ambu-

Dimecres 14 de febrer Lucas Ramírez, alcalde 
d’Olèrdola, i Rosa Huguet, presidenta de la 
Mancomunitat Penedès Garraf, signaven un 
conveni per a la redacció d’un estudi de di-
agnosi de l’actual sistema de recollida selec-
tiva en el municipi, així com l’elaboració d’un 
pla per a millorar la recollida adaptat a les 
característiques d’Olèrdola. 

El conveni dona continuïtat a l’estreta col-
laboració mantinguda entre l’Ajuntament 
d’Olèrdola i la Mancomunitat en l’àmbit del 
foment del reciclatge. En els darrers anys 
s’han impulsat a tot el municipi periòdiques 
campanyes de conscienciació a la ciutadania, 

La Mancomunitat realitza 
un estudi per a millorar la 

recollida selectiva

làncies, entre d’altres. L’alcalde d’Olèrdola, 
Lucas Ramírez, destacava que aquest canvi té 
el propòsit de garantir la celebració d’aquests 
esdeveniments populars.

Des d’ERC s’assenyala que la inclusió del nou 
eix ja havia estat una proposta de l’oposició. 
Fina Mascaró, portaveu del grup municipal 
d’ERC, agraïa que s’hagués resolt aquesta 
mancança, però s’abstenien perquè no van 
ser partícips de l’elaboració del pla estratègic 
i ara tampoc ho han estat de la seva modifi-
cació. 

El canvi de les bases genèriques de concessió 
de subvencions s’aprovava amb els vots a fa-
vor d’ApO i els vots en contra d’ERC i PDeCAT. 
Arantxa Torres indicava que es simplificava la 
tramitació per a les entitats. Les entitats no 
hauran d’aportar de nou dades si ja estan al 
registre d’entitats de l’Ajuntament. També es 
pot demanar més d’un projecte en una única 

L’Ajuntament passa a assumir la contractació 
d’espectacles per les Festes Majors

sol·licitud i es contempla puntuació per a la 
celebració d’aniversaris d’entitats.

Des del PDeCAT es va assenyalar que no esta-
ven d’acord amb els criteris que es mantenen 
per justificar la subvenció, que en la majoria 
de casos consisteix en concedir com a màxim 
el 50% del projecte pel qual es demana sub-
venció. En concret, el portaveu d’aquest grup 
municipal, Josep Sánchez, feia notar que les 
entitats tenen dificultats per a justificar el do-
ble de la subvenció que reben.

Des d’ERC també es defensava que, aprofi-
tant que es modificaven les bases, es rebaixés 
el llistó de les despeses no subvencionades 
que han de justificar les entitats. Fina Masca-
ró assenyalava que la llei obligava a concedir 
les subvencions pel sistema de concurrència 
competitiva, però no fixa cap percentatge.

Des del govern es va defensar que l’Ajunta-
ment ha de col·laborar amb les entitats “però 
no assumir el 100% de les seves activitats”, 
segons manifestava Torres. L’alcalde també 
recordava que l’Ajuntament facilita a locals, 
material, suport en la gestió i dedicació de 
personal.

El ple també va aprovar el padró municipal 
d’habitants. En data d’1 de gener de 2017, 
estaven inscrits a Olèrdola 3.565 habitants. 
ERC feia notar que s’havia registrat un aug-
ment de l’1%. Les dones representaven un 
48’8 % de la població i encara s’està per sota 
de la xifra de l’any 2014, que era de 3.579 
habitants.

incloent incentius per a fomentar l’ús de les 
deixalleries, la promoció de l’autocompostat-
ge o el reforç del sistema de recollida porta a 
porta en els nuclis d’Olèrdola on es realitza: 
Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta.

Les dues administracions són conscients que 
d’un temps ençà els índexs de residus reco-
llits selectivament estan estancats, tot i els 
esforços que es realitzen per a educar sobre 
la necessitat de reciclar. Per aquest motiu mu-
nicipis com Olèrdola han demanat suport a 
la Mancomunitat Penedès Garraf per a cercar 
noves estratègies de millora, donat que l’ens 
disposa d’una àmplia experiència en la gestió 
tècnica de la recollida selectiva de residus i 
també un coneixement dels municipis en què 
presta el servei.

L’estudi es realitzarà en 4 fases, i permetrà 
elaborar la diagnosi de l’actual sistema de 
recollida selectiva i en funció dels objectius 
de recollida selectiva futurs, fer l’estudi d’al-

ternatives o possibles escenaris que permetin 
escollir la proposta de millora més adequada. 

El seguiment i el control de l’estudi, amb una 
durada prevista de 4 mesos, es realitzarà des 
del Servei d’Educació Ambiental de la Man-
comunitat Penedès Garraf i té l’objectiu de 
millorar els resultats tan quantitatius com 
qualitatius de la recollida selectiva.
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Es prepara una exposició 
per definir les reformes de 

la rambla Pau Casals i la 
plaça Ametller

En l’apartat d’informacions de les diferents 
regidories del ple del 30 de gener, Juanma 
Samblás, regidor d’urbanisme, informava que 
s’exposarien al Local Nou de Moja les propos-
tes per a reformar la plaça de l’Ametller i la 
rambla Pau Casals amb el propòsit de recollir 
els suggeriments dels veïns. Samblás també 
informava que en 4 mesos es preveu disposar 
dels resultats de l’auditoria que està elabo-
rant la Mancomunitat Penedès-Garraf sobre 
la recollia d’escombraries al municipi.

Xavier Serramià, regidor de governació, em-
plaçava als grups de l’oposició a mantenir 
properament la reunió que havien reclamat 
per a tractar el funcionament del servei dels 
agents municipals. Arantxa Torres anunciava 
que el 5 de maig es faria la trobada de la gent 
gran del municipi, al Local Nou de Moja. 

En l’aparat de precs i preguntes, ERC va pro-
posar, en coherència amb una moció aprova-
da el mes de novembre per unanimitat, que 
es pengés a la façana principal de l’Ajunta-
ment una pancarta que demani la llibertat 
dels presos polítics. A preguntes d’ERC, el go-

L’Ajuntament prepara 
inversions en enllumenat 

a les urbanitzacions

vern anunciava que estudiarà com reclamar a 
la Generalitat l’aportació que deu pel funcio-
nament de les llars d’infants i que estan pen-
dents de sanitat per saber quan es reobria el 
consultori de Sant Miquel. ERC també va pre-
guntar si el govern “demanaria responsabili-
tats per l’actuació que s’ha fet al Bosquet”, 
en relació a la tala de pins feta en aquesta 
zona de Sant Miquel. El govern va respondre 
que es planteja demanar explicacions a la Di-
putació, que era de qui depenia el projecte. 
En resposta a ERC, també s’apuntava que a 
la cruïlla a Moja entre el carrer Sindicat i la 
Plana s’instal·laria un pas elevat per millorar 
la seguretat viària en aquest conflictiu punt. 
El model concert d’actuació s’avaluaria dins 

un projecte genèric de renovació dels passos 
elevats que es preveu fer properament a tot 
el municipi.

Des del PDeCAT es va demanar que s’actua-
litzés el calendari festiu de la web municipal, 
que és del 2015. El govern va respondre que 
s’està treballant en un nou disseny de la web, 
que comportarà revisar continguts. El PDeCAT 
també demanava buscar solucions als proble-
mes d’aparcament a l’escola de Sant Pere 
Molanta i que un cop es recepcionés l’obra es 
lliuressin els informes tècnics que certifiques-
sin que es compleix amb la normativa urba-
nística en el sector de la nova Àrea Guissona, 
al polígon de Sant Pere Molanta.

 En el ple el govern trasllada informacions d’interès de les diferents regidories

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha estat actiu en el suport a les urbanitzaci-
ons de Daltmar i de Can Trabal per avançar 

en l’objectiu compartit de resoldre els dèficits 
que arrosseguen en la seves situacions urba-
nístiques i de serveis. Així ho ha assenyalat 
l’alcalde, Lucas Ramírez, que ha recordat el 
recolzament que des de l’Ajuntament s’ha 
prestat a les Juntes de Compensació de les 
dues urbanitzacions. Ramírez recordava que 
la legislació limita el suport que es pot pres-
tar a les urbanitzacions des de l’administra-
ció municipal. Amb tot, en el cas d’Olèrdola 
“s’ha fet tant com s’ha pogut” tal i com es 
va posar de manifest en el cas de Can Trabal 
promovent la convocatòria d’una assemblea 
de propietaris que va posar fi a la inactivitat 
de la Junta de Compensació.

A Daltmar, Ramírez lloava la bona feina feta 
per la Junta de Compensació i recordava que 
per a fer-la els veïns havien comptat amb la 
decidida col·laboració municipal.

L’alcalde posa l’accent en què l’Ajuntament 
ha recepcionat l’enllumenat de Daltmar i 
anunciava que per a millorar-lo es preveu 

dedicar una inversió estimada pròxima als 
120.000 euros. D’aquests, prop de 58.000 es 
destinarien a inversions en seguretat i mante-
niment, dins del futur contracte d’enllumenat 
que es preveu aprovar per a tot el municipi 
aquest 2018. La resta d’inversió es destinaria 
de manera prioritària a instal·lar leds en els 
punts de llum.

A Can Trabal, l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
redactat un projecte de renovació de les ins-
tal·lacions d’enllumenat per tal de resoldre les 
deficiències de seguretat detectades. El total 
del projecte té un pressupost de 330.000 eu-
ros i la voluntat política del govern municipal 
és la de poder iniciar aquesta inversió amb les 
mesures més urgents, utilitzant el romanent 
de l’exercici de 2017.

L’alcalde subratlla que aquesta aportació en 
enllumenat caldria repercutir-la després als 
veïns, però recordava que es tractaria d’una 
inversió que ja no caldria incloure en el pro-
jecte d’urbanització de Can Trabal.
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Es rehabilita l’edifici de la 
Pallissa de Moja com

a magatzem municipal

Subscriu-te al butlletí 
electrònic setmanal de 

notícies d’Olèrdola  

Qui desitgi rebre setmanalment les notícies 
d’Olèrdola té una opció ben accessible. No-
més s’ha de subscriure al butlletí electrònic 
setmanal d’informacions del municipi que 
elabora el Servei de Comunicació de l’Ajun-
tament d’Olèrdola. La subscripció es pot for-
malitzar des del web municipal, olerdola.cat, 
en un apartat de la pàgina d’inici dedicat al 
butlletí electrònic.

Cada divendres, els subscriptors reben al seu 
correu electrònic les informacions que s’han 

publicat durant la setmana en el web muni-
cipal. En els texts de les notícies també s’hi 
adjunten arxius sonors vinculats amb la in-
formació tractada, editats per l’emissora de 
ràdio municipal, Canal 20-Ràdio Olèrdola.

Per fer efectiva la subscripció, només cal in-
troduir un nom i un correu electrònic i després 
confirmar la subscripció en la mateixa adreça 
electrònica facilitada.

Senyalitzats 30 elements 
patrimonials del municipi

Durant aquest mes de gener, la Regidoria de 
Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament d’Olèr-
dola ha procedit a senyalitzar 30 elements 
patrimonials del municipi. La senyalització 
incorpora un text explicatiu sobre el valor de 
cada element patrimonial seleccionat. 

L’Ajuntament d’Olèrdola és conscient que 
l’evolució del sector turístic i cultural ha mul-
tiplicat les necessitats d’informació “tant per 
saber de l’existència de recursos culturals i 
turístics, com per accedir a la informació de 
contingut que permeti el gaudi en conèixer 
aquests recursos”. Pere Sadurní, regidor de 
partimoni, assenyala que el propòsit és el de 
“donar a conèixer als veïns i visitants llocs 
emblemàtics i destacats d’Olèrdola, a part del 
Conjunt Monumental, i el Pla dels Albats, que 
ja tenen la seva senyalització específica”.

La llista dels elements Patrimonials que ha 
confeccionat la Regidoria de Patrimoni i Tu-
risme comprèn tant Patrimoni Cultural, com 
Històric, i Natural.

Aquest mes de febrer s’han iniciat les obres 
de reforma i de rehabilitació de l’edifici de la 
Pallissa de Moja, situat al carrer del Camp. 
L’edifici és una antiga pallissa que s’utilitzava 
com a magatzem municipal, però el seu mal 
estat obligava a realitzar aquesta intervenció 
per a posar-lo de nou a disposició de l’Ajun-

Destaquen a la llista les esglésies romàniques 
del Sant Sepulcre a Sant Miquel, la de Sant 
Cugat a Moja i la de Sant Joan a Viladellops, 
així com les dues torres medievals a Moja i 
Viladellops, que són Béns Culturals d’Interès 
Nacional, com ho és també el Sant Sepulcre. 
També destaquen les pintures rupestres que 
són Patrimoni de la Humanitat; el molí d’en 
Coll, que és un molí fariner medieval; els forns 
de calç de Can Castellví; el Sindicat de Moja, 
considerada “una catedral del vi”; les Balmes 
de la Vall, amb les sitges i premses medievals; 
les tombes medievals, el mil·liari romà, i el 
Castellot de la Barquera de Sant Pere Molan-
ta; i el patrimoni recuperat de les barraques 
de pedra seca. També s’inclouen cases mo-

tament amb totes les garanties de seguretat. 
Les obres han estat adjudicades per un import 
de 76.485 euros i el termini d’execució esta-
blert, segons contracte, és només d’un mes.

Segons el projecte aprovat, la intervenció 
“consisteix en la substitució de la coberta 
actual d’estructura de fusta sobre parets de 
càrrega, pilars i jàsseres, per una altra es-
tructura metàl·lica sobre les mateixes parets 
de càrrega i la retirada dels pilars ceràmics 
centrals”. A nivell d’acabats es realitzarà un 
arrebossat esquerdejat a les parets interiors i 
exteriors. El paviment serà una solera de for-

migó sobre base de graves. Les instal·lacions 
previstes són les d’electricitat i enllumenat. Es 
realitzarà una previsió mínima d’instal·lació 
d’aigua potable i xarxa de sanejament per a 
la realització d’una cambra higiènica.

dernistes com la casa Batlle a Moja o masies 
centenàries com la masia Font Tallada a Sant 
Pere Molanta.

Dins del Patrimoni Natural destaquen les 
muntanyes del Puig de l’Àliga, i el Papiol; i la 
Font de l’Atmelló.

La descripció del Patrimoni dona a conèixer 
famílies que han tingut lligams amb el muni-
cipi, com les famílies Milà i Fontanals, Rius i 
Taulet, Torres i el marquès d’Alfarràs.

Des de la Regidoria s’ha volgut agrair als pro-
pietaris particulars dels béns la seva disponi-
bilitat, i l’acurada feina de l’empresa Tríade, 
que ha realitzat els texts explicatius.
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www.olerdola .cat

Aportació 
rellevant 

d’Olèrdola al 
Carnaval

del Penedès

Un any més, Olèrdola ha tornat a ser un dels 
municipis que més activitat ha desplegat per 
a celebrar el Carnaval a l’Alt Penedès. Sumats 
els tres grups de Carnaval que acull el muni-
cipi, aquest 2018 han estat 400 les persones 
que ha pogut viure intensament les rues rea-
litzades durant els tres primers caps de set-
mana d’aquest mes de febrer.

El grup de Sant Pere Molanta participava 
enguany amb “Entre teranyines” i la seva 
carrossa mostrava una gran taràntula. La 
comparsa estava formada de 166 persones i 
han tornat a destacar per les seves acurades 
coreografies.

“Moja en erupció” era el títol de la carrossa 
de Moja. La vital comparsa la integraven 147 
persones. Lluïen un llampant vestit i un barret 
molt treballat i van assolir els tercers premis 
en els concursos de Cunit i de la Ràpita.

El grup “Tots per un”, amb seu a Sant Miquel, 
aquest any celebrava el seu 5è aniversari ela-
borant també una carrossa que acompanyava 
els 90 comparsers de l’agrupació. L’ambient 
familiar i pròxim és ja un signe d’identitat 
d’aquesta formació.

El tret de sortida del Carnaval al Penedès, el 
divendres 2 de febrer, es vivia a Sant Miquel 
amb la celebració del 2n concurs de compar-
ses “La Carnavalada”, que va guanyar el grup 
“Xelolo’s” dels Monjos. Olèrdola va ser capi-
tal del carnaval al Penedès el cap de setmana 
del 17 i 18 de febrer. Dissabte 17 Moja acollia 
una multitudinària 12a rua de carnaval. L’en-

El municipi acull tres grups, 
s’organitzen dues rues i un 
concurs de comparses

demà diumenge, l’apartat competitiu de la rua de Sant Pere Molanta el guanyaven “La màgia 
d’un poble” de les Cabanyes en comparses ; i el grup “Fem Punya “ dels Monjos en carrosses. 
Els premis eren patrocinats per Fleca Fontanals i el bar de la Societat.
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Felicitació a l’àvia 
centenària
Maria Hill Mateu

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ra-
mírez, i la regidora de gent gran, 
Arantxa Torres, es desplaçaven 
dissabte 27 de gener fins a la 
casa de Maria Hill Mateu, veïna 
del carrer La Parra de Moja, per a 
felicitar-la pel seu 100 aniversari.

Maria Hill Ventura feia 100 anys 
el divendres 26 de gener. En la 

visita, l’alcalde i la regidora de gent gran li van lliurar a Maria Hill una placa comme-
morativa i un ram de flors.

Nascuda a Moja i filla de mogencs, Maria Hill Mateu va treballar a Vilafranca en una 
fàbrica de pastes alimentàries i després durant molts anys, fins a la seva jubilació, va 
ser costurera a l’antiga fàbrica Meyba de Moja. Viu amb la seva única filla, Montserrat 
Rovirosa Hill, de 70 anys d’edat; i amb el seu gendre, Rafael Torres Cols, de 73 anys. 
Té 3 nets i 5 besnets. Als 100 anys arriba eixerida, amb bon humor, i amb un bon estat 
general de salut. La seva família confirma que no ha de prendre cap medicament “i 
només té mal a les cames i pateix de pèrdua d’oïda”.

Maria Hill Mateu és l’única veïna empadronada al municipi que supera els 100 anys. 
Segons dades de l’IDESCAT, a Olèrdola hi havia l’any 2016 fins a 63 persones que 
tenien 85 anys o més.

La població d’orenetes
a Olèrdola, un valor
que cal conservar

Els agents rurals recorden que 
aquests ocells estan protegits 
per la llei i és prohibit de cau-
sar-los dany i destruir-ne els 
seus nius

Què seria un estiu sense les orenetes? 
volant entre els nostres carrers, entrant i 
sortint dels nius i alliberant-nos dels mo-
lestos mosquits. 

Al nostre municipi hi viu una població 
estable i força nombrosa d’orenetes, una 
espècia migradora que habita a les faça-
nes dels edificis en nius fets de fang. Són 
l’oreneta cuablanca (Delichon urbica) i 
l’oreneta vulgar (Hirundo rústica). A Cata-
lunya arriben a partir de la segona quin-
zena de març i comencen a marxar a les 
darreries d’agost, i els últims exemplars 
s’observen a finals d’octubre. S’alimenten 
exclusivament d’insectes que capturen 
en vol. Normalment ponen de 3 a 5 ous 
generalment blancs. En condicions molt 
favorables, poden arribar a fer 3 postes. 
Són monògames i sempre ocupen el ma-
teix niu, a l’hivern quan aquest no està 
ocupat tampoc s’ha de malmetre ja que a 
la primavera el tornaran a utilitzar.

És molt important tenir en compte que 
aquests ocells estan protegits per la llei 
i és prohibit de causar-los dany i des-
truir-ne els seus nius. El Codi penal tipi-
fica com a delicte la destrucció dels nius 
d’espècies protegides.

Els agents rurals realitzen seguiment i 
control de les seves poblacions i les zo-
nes de nidificació. Per a qualsevol dubte 
o aclariment, contacteu amb els agents 
rurals al 93 561 70 00.

Per a més informació sobre les orenetes 
consulteu el web www.orenetes.cat

Campanyes dels agents 
municipals per millorar

la seguretat

Aquest mes de febrer els agents municipals 
d’Olèrdola estan realitzant una campanya de 
control d’ús d’elements de seguretat al vehi-
cle. La campanya segueix les indicacions que 
estableix el Servei Català de Trànsit i se centra 
en controlar que se circuli amb el cinturó po-
sat, es compti amb tota la documentació en 
regla i s’evitin distraccions per l’ús de telefo-
nia mòbil o del GPS.

La voluntat dels agents municipals és la de 
realitzar de manera periòdica aquestes cam-
panyes, tal i com passa amb les que es fan 
al municipi de control de velocitat en vies de 
titularitat municipal. I és que gràcies al radar 
cedit pel Servei Català de Trànsit, aquest 2018 
s’han planificat fins a 6 campanyes de control 
de velocitat. Els agents municipals també han 
estat realitzant una campanya específica per 
vetllar que les àrees de contenidors d’escom-
breries s’utilitzen correctament.
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Receptiva resposta al 
llibre dedicat a Josep 
Raventós Valldosera 

El coneixement del passat històric del 
municipi d’Olèrdola interessa a una part 
important de la població. Així es va posar 
de manifest el 18 de gener durant l’acte 
de presentació del llibre “Josep Raventós i 
Valldosera. Alcalde d’Olèrdola i el context 
republicà al municipi”. I és que el Local 
Nou de Moja es va omplir de veïns interessats en conèixer la vida i acció política de qui fou 
el primer alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi universal. En la segona de les presentacions, 
realitzada a Sant Pere Molanta el 6 de febrer, es va registrar també una gran afluència a la 
sala de la Societat.

Raventós Valldosera era dirigent rabassaire i encapçalant la llista d’ERC va ser escollit alcalde 
en les eleccions de 1931 i en les de 1934, sent el primer alcalde d’Olèrdola escollit per sufra-
gi universal. Va morir a l’exili, al poble francés de Melun, el 17 de juny de 1941.

El quadren ha estat editat per l’Ateneu Mogenc “Fem poble”, amb el suport de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, i és obra del Grup de Recerca Històrica de l’Ateneu. Els coautors del volum són 
Josep Sesma, Jordi Catasús, Aitor Aguirrebengoa, Sara Amell, Josep Tort i Guillem Codorniu.

El Judo Olèrdola té 5 
campions de Catalunya
La collita d’èxits del Judo Olèrdola durant 
aquesta temporada no s’atura. Diumenge 4 
de febrer, a Manresa, tres membres del club 
es proclamaven campions de Catalunya en 
categoria cadet i dos integrants més assolien 
la segona posició en infantil.

En categoria cadet pujaven a dalt de tot del 
podi Aira Lázaro i Marc Lázaro, així com Júlia 
Queraltó.  Andrea Romero va penjar-se el bron-
ze i Eloi Llosas, que acabava de sortir d’una 
lesió important, no va poder pujar al podi.

En categoria infantil Nil Colomé i Irene Rome-
ro van quedar subcampions de Catalunya i en 
Derek Romero, en el seu primer any d’infantil, 
no va optar a medalla.

Però els èxits no acaben aquí. Durant el dar-
rer cap de setmana de gener Dani Romero i 
Aina Cornellà es proclamaven campions de 
Catalunya en categoria júnior. El campionat 
tenia lloc al recinte Llars Mundet de Barcelo-
na, amb la participació de 4 representants del 
Judo Olèrdola. En Marc Lázarro es va penjar 
el bronze i la Roser Iborra, tot i lluitar molt bé, 
no va poder optar al podi.

Olèrdola, plató 
cinematogràfic

El municipi d’Olèrdola està seduint les pro-
ductores audiovisuals. Durant el 2017 es van 
rodar anuncis publicitaris i va ser una de les 
localitzacions triades al Penedès per a rodar 
durant el mes de novembre capítols de la sè-
rie “Genius”, dedicada a Picasso i protago-
nitzada per Antonio Banderas. Aquest 2018 
Olèrdola segueix sent plató de rodatge. La 
productora MC Guffin realitzava el passat 
25 de gener la filmació d’algunes seqüències 
d’un anunci publicitari de la marca de begu-
des de civada CYP. El rodatge es va realitzar 
en un dels camins propers a l’església i al 
camp de futbol de Sant Pere Molanta.

La filmació ha arribat a Olèrdola de la mà de 
Node Film Clúster Costa Barcelona, que fa 
uns mesos va començar una tasca de pros-
pecció i catalogació dels diferents indrets que 
hi ha al Penedès i al Garraf, per tal de do-
nar-los a conèixer als professionals del sector. 

Node Film ha destacat que Olèrdola té una di-
versitat de paisatges que fa que el terme mu-
nicipal sigui atractiu per acollir aquest tipus 
de filmacions. A aquestes característiques del 
territori, cal sumar-hi “la recent implantació 
d’unes ordenances específiques per rodatges 
i sobretot la bona predisposició de l’Ajunta-
ment a acollir rodatges en el terme”. 
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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

L’Ajuntament d’Olèrdola ha anunciat 
que el proper 5 de maig es realitzarà 
la Festa de la Gent Gran del municipi, 
al Local Nou de Moja. Com cada any, 
un dels continguts de la Festa serà 
homenatjar a les parelles que aquest 
2018 celebrin els seus 50 anys de 
casats. Per poder preparar l’acte, les 
parelles residents a Olèrdola que fa-
cin aquest mig segle de casats, ho 
han de fer saber als casals d’avis o 
bé a l’ajuntament.

Homenatge a les
parelles que fan 50 
anys de casats


