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Suport a la vaga 
feminista
El seguiment de la vaga feminista convocada 
el dijous 8 de març va ser limitat a Olèrdola si 
tenim com a referència l’aturada de l’activitat 
laboral, però la jornada va estar marcada per 
les nombroses accions que expressaven la ne-
cessitat d’avançar en la igualtat real entre ho-
mes i dones. Durant el migdia tenia lloc davant 
de l’edifi ci de l’ajuntament d’Olèrdola una 
concentració de suport a les reclamacions que 
perseguia la vaga feminista, entre les quals 
s’assenyalava la lluita contra la discriminació 
salarial o per eradicar la violència masclista.

L’enòloga Irene Alemany 
defensa la lluita per la 

igualtat en la xerrada del 
Dia de la Dona a Olèrdola

Pausada i suau en les formes, però de contin-
gut contundent en defensa de la necessitat de 
lluitar per la igualtat. Així va ser la xerrada que 
pronunciava dissabte 10 de març al vespre 
l’enòloga Irene Alemany en motiu de la com-
memoració a Olèrdola del Dia Internacional de 
la Dona. L’activitat la convocava per segon any 
consecutiu l’Ajuntament d’Olèrdola i reunia a 
prop d’un centenar de persones al Local Nou 
de Moja. La majoria d’elles, sense deixar el Lo-
cal Nou, participaven en el sopar posterior que 
servia per cloure l’acte.

Alemany era presentada per l’oncòloga Merit-
xell Arenas, veïna de Sant Miquel, que va ser 
l’encarregada de pronunciar la xerrada del Dia 
de la Dona l’any passat. Arenas donava lectu-
ra a un manifest institucional que posava l’ac-
cent en la discriminació salarial que pateixen 
les dones, qualifi cant la bretxa salarial com 
una forma de violència.

En la seva xerrada, Alemany ha reivindicat la 
tasca de dones invisibilitzades, com ha pogut 
ser el cas de la germana del compositor Mozart 
o de rockeres com Pati Smith o Janis Joplin. En 
el camp de la ciència, va posar exemples com 
el d’Ada Lovelace, primera programadora; 
la física Lise Meitner, o Hedy Lamarr, que és 
coneguda com a actriu però va ser una engi-
nyera que va ser precursora del wi-fi .

Veïna de Sant Pere Molanta des de fa 11 
anys, Alemany va estudiar primer enologia a 
Tarragona i després a la Borgonya ”bressol 
de l’enologia clàssica i de qualitat”. Ha tre-
ballat en cellers del Penedès, de la Borgonya 
i de Califòrnia. I des de l’any 1999, amb el 
seu company, és copropietària de la bodega 
Alemany Corrio. El seu primer vi embotellat, el 

Qualifi ca de “ridícul” que es 
parli de “vins femenins” i de-
nuncia que hi ha discriminació 
de gènere als cellers

2001, ja va ser qualifi cat com el millor vi negre 
del Penedès. Després de superar un càncer de 
mama, ja fa quatre anys que elabora un vi so-
lidari, “el Microscopi”, per fi nançar projectes 
de lluita contra la malaltia.

Alemany és concloent a l’hora d’assenyalar 
que en el món del vi existeix discriminació. 
Són poques les dones que ocupen càrrecs di-
rectius i s’associa el seu treball, malgrat tenir 
una elevada qualifi cació, a feines rutinàries de 
laboratori o de secretaria. 

Es declara lluitadora per la igualtat, però no 
feminista, i qualifi ca com a “ridícules” expres-
sions com la de “vins femenins”. Entén que 
utilitzar aquests conceptes “és màrqueting” i 
suposa desprestigiar la lluita per la igualtat. 
I és que per Alemany, “hi ha homes o dones 
amb o sense sensibilitat”, independentment 
del gènere. 

Lluint un llaç groc, les darreres paraules de la 
xerradada Alemany les dedicava a denunciar 
“la repressió” que es viu a Catalunya i a ex-
pressar solidaritat pels empresonats i exiliats 
per motius polítics.Irene Alemany, en un moment de la xerrada

Les 6 regidores de l’Ajuntament, amb Irene Alemany i Meritxell Arenas
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Es posa en marxa
el procés participatiu

per decidir el destí
de 80.000 E

Es podran fer propostes d’in-
versions del 16 d’abril al 2 de 
maig i votar-les del 14 al 28 de 
maig

Una de les novetats més destacades del pres-
supost de l’Ajuntament d’Olèrdola d’aquest 
2018 és que el destí de 80.000 € del capítol 
d’inversions serà decidit pels veïns, a través 
d’un procés de participació. El reglament que 
estableix les bases d’aquest procés ha estat 
aprovat pel govern municipal i preveu tres mo-
ments diferents. Una fase inicial informativa i 
de difusió per exposar el procés de participa-
ció, des de finals d’aquest mes de març fins el 
16 d’abril. El segon moment, del 16 d’abril al 
2 de maig, s’habilita per a poder fer propostes 
d’inversions. I el tercer i darrer moment, del 14 
al 28 de maig, estarà dedicat a escollir entre 
les propostes finalistes. Per a fer les propostes 
i poder votar, els veïns d’Olèrdola majors de 
18 anys tindran l’opció de fer-ho de manera 
telemàtica, dels del portal http://transparen-
cia.olerdola.cat, però també presencialment 
en l’horari d’atenció al públic de l’OAC de 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 7:30 
a 15:00h. Igualment, també s’han fixat con-
vocatòries puntuals per les tardes, als Centres 
Cívics de Moja i de Sant Pere Molanta, per a 
poder atendre al màxim de població possible.

En el primer moment d’explicació del procés, 
s’han convocat tres xerrades informatives, 
amb el propòsit d’exposar com es desenvolu-
parà el projecte i de quina manera la ciuta-
dania podrà prendre part en el procés parti-
cipatiu. La primera d’aquestes convocatòries 
es farà el proper divendres 23 de març, a les 
8 del vespre, al Centre Cívic Gatzara de Sant 
Pere Molanta. La segona s’ha fixat al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja, el 6 d’abril, a les 8 del 
vespre; i la tercera serà el 13 d’abril, a la ma-
teixa hora, al local Rossend Montané de Sant 
Miquel d’Olèrdola.

Una comissió de seguiment, formada per re-
presentants de tots els grups municipals, triarà 
un màxim de 10 projectes finalistes que ha-
gin pogut sorgir durant la fase de propostes. 

Entre aquestes propostes seleccionades, els 
veïns podran votar, del 14 al 28 de maig, per a 
definir el destí dels 80.000 € que es contem-
plen aquest 2018 per a materialitzar aquesta 
primera experiència de pressupost participatiu 
a Olèrdola.

Per a engegar aquest procés de participació 
han estat molt útils les conclusions extretes de 
l’experiència pilot realitzada per triar el nom 
de la nova plaça de Sant Pere Molanta. Salvi 
Vendrell, coordinador de Noves Tecnologies 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, explica que ara 
es vol fer ”un pas més en participació i de-
mocràcia”, oferint als veïns la possibilitat tant 
de proposar com de triar a quin projecte van 
destinats 80.000 euros d’inversions del pres-
supost. 

Amb la voluntat d’arribar a tothom i facilitar 
que el conjunt de la població hi pugui partici-
par, s’ha dissenyat un procés que permet im-
plicar-se en la presa de decisions còmodament 
de manera telemàtica, però també oferint àm-
plies possibilitats de fer propostes i votar de 
manera presencial.

Qui no pugui desplaçar-se fins l’ajuntament 
en horari d’atenció al públic, s’han establert 
dues convocatòries per a poder fer propostes 
de manera presencial per la tarda. La primera 
és el dimarts 24 d’abril, de 17:00 a 20:00 h, 
al Centre Cívic La Xarxa de Moja; i la segona 
serà el dilluns 30 d’abril, de 17:00 a 20:00 h, 
al Centre Cívic Gatzara. Igualment, per votar 
presencialment les propostes, es podran fer en 
aquest mateix horari de tarda: el dimarts 15 
de maig a La Xarxa de Moja i el dilluns 21 
de maig al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere 
Molanta.

En les xerrades s’explicarà que les propostes 
d’inversions no tenen cap tipus de límit temà-
tic, però han de ser inversions que no tinguin 
una despesa de manteniment associada.

Tota la informació del procés de participació 
es pot consultar al portal http://transparencia.
olerdola.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tota la informació del procés, al portal http://transparencia.olerdola.cat
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GRUP  MUN IC I PA L
D ’ A LT ERNAT I VA
PER  O LÈRDOLA - PM
Veïnes i veïns d’Olèrdola,

Estem engegant un principi d’any amb 
molta il·lusió i ganes per tots els pro-
jectes que s’estan duent a terme i per 
totes les participacions de nous projec-
tes que volem fer. En l’anterior escrit en 
les últimes línies anunciàvem la partida 
de 80.000 euros que hi ha destinada 
perquè els olerdolencs decideixin en un 
procés de participació ciutadana el destí 
d’aquests diners.

Des d’Alternativa per Olèrdola hem 
apostat aquesta legislatura de fer, cada 
vegada més, reunions i participacions 
ciutadanes en tots aquells projectes que 
es volen dur a terme en els nuclis i de 
tots aquells temes que poden afectar 

els veïns quan parlem de canvis, tant a 
nivell de carrer com a nivell de poble. 
Prova d’això és l’audiència pública, les 
diferents reunions que s’han fet en els 
nuclis per explicar els pressupostos i les 
reunions veïnals per carrers que encara 
continuen en el municipi i que estan ar-
ribant al seu fi nal. En aquestes reunions 
s’han explicat les feines i accions que 
s’estan portant a terme en cada nucli, 
la millora dels serveis que s’han fet i la 
part més important, les propostes, sug-
geriments i queixes que s’han transmès 
dels veïns a l’equip de govern per po-
der millorar el dia a dia de cada carrer. 
Perquè el que volem és conèixer quines 
són les vostres preocupacions i per on 
podem millorar per donar el millor servei 
i que tothom se senti bé en el lloc on viu 
i orgullós del municipi.

I en aquesta part ens trobem. De totes 
les queixes que s’han recollit s’estan 

treballant i analitzant i buscant la solu-
ció a aquests petits problemes. A nivell 
general, les queixes més freqüentades 
han estat problemes amb els gossos, 
on s’han fet campanyes aquests darrers 
mesos perquè els propietaris dels ani-
mals respectin el reglament de civisme. 
Problemes de velocitat i de circulació 
en alguns carrers, on s’han fet controls 
i s’estan estudiant possibles modifi -
cacions en alguns carrers per millorar 
la circulació. Problemes d’ubicació de 
contenidors i de brutícia en les zones 
d’emergència, on arrel de les queixes 
s’ha fet més incís en el servei de neteja 
i es busca millorar el lloc dels conteni-
dors. Problemes amb rates o plagues, on 
també s’està més a sobre dels llocs on 
és necessari. 

Això només és una petita part del que 
s’ha parlat, però no només han sigut 
queixes... gràcies a les reunions els veïns 

han fet propostes de millora del munici-
pi i s’ha entrat en debat en temes im-
portants de creixement municipal i dels 
serveis que es donen. Com a municipi, 
cada vegada necessitem més serveis per 
no convertir-nos en pobles dormitoris i 
poder ser un municipi actiu i dinàmic per 
els nostres joves.

Tornant a les participacions ciutadanes 
i als projectes, per destacar, aquest any 
ens esperen unes quantes, com la refor-
ma de la rambla Pau Casals a Moja, la 
millora de la zona del Bosquet i inicis de 
la Plaça Anselm Clavé a St. Miquel, el 
camí Barri Ferran i carrer Mossèn Manel 
Crespo a St. Pere, i a nivell municipal 
l’inversió de 250.000 euros en xarxa 
d’aigua i la substitució de l’enllumenat 
a led’s.

GRUP  MUN IC I PA L
DE L  PART I T  DEMÒCRATA 
EUROPEU  CATA LÀ 
Benvinguts olerdolencs i olerdolenques,

Març del 2018, el temps passa molt de 
pressa però nosaltres ens preguntem 
quants anys més hauran de passar per 
a que el nostre equip de govern, actu-
alment APO, decideixi reobrir l’edifi ci on 
estava l’antiga llar bressol El Pàmpol de 
Sant Pere Molanta. És indignant tenir un 
edifi ci tancat i sense cap ús; s’inverteixin 
diners en fer coses noves i potser el que 
haurien de fer primer és mantenir el que 
ja tenim. Cal dir que un edifi ci tancat i 

sense cap ús el que passa és que es de-
teriora més de pressa i augmenten els 
actes vandàlics.

I parlant d’actes vandàlics, aquests dies 
els veïns de Sant Pere Molanta mostren 
la seva preocupació pels robatoris que 
hi ha hagut al poble en pocs dies. Re-
clamem més vigilància al municipi. Evi-
dentment som conscients que els roba-
toris no es poden evitar al 100%, però 
potser si augmentem la vigilància, pot 
ser una eina dissuassòria cap als lladres. 

Pel que fa a les subvencions… ja estem 
al març! Quan es demanaran i pagarà 
l’Ajuntament les subvencions a les En-
titats i Associacions? S’han de paralitzar 

els actes culturals i projectes associatius 
per falta de subvencions? Ni ho ente-
nem, ni hi estem d’acord. 

Per cert, esperem que aquest mes de 
març, tal i com va dir el nostre Sr. Al-
calde Lucas Ramírez en una entrevista, 
es reobri el consultori mèdic de Sant 
Miquel. Agrairem que ens informin a 
tots del dia, perquè de moment, encara 
està tancat. També esperem que quan 
es reobri, les visites al metge no siguin 
cada 15 dies com passava fi ns al maig 
de l’any passat quan va ser tancat. 

Però tot no són coses negatives al nos-
tre municipi, volem fer agraïments, en 
especial a 2 dones excepcionals: a la 

Sra. Irene Alemany per l’excel·lent xer-
rada que va oferir en el Dia de la Dona 
celebrat a Olèrdola: Lluitar per la igual-
tat; i a la seva presentadora per l’emoti-
va presentació que ens va oferir: la Sra. 
Meritxell Arenas. Gràcies.

També, les nostres felicitacions al Club 
Rítmica Olèrdola i al Judo Olèrdola pels 
èxits obtinguts. 

Per últim, el nostre suport i recolzament 
a tots els PENSIONISTES, que moltes ve-
gades fan de paraigua ajudant als altres 
membres de la seva família, a veure si 
se’ls augmenten per fi  les seves pensi-
ons.

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,

Pressupostos participatius

Properament s’iniciaran els tràmits per 
determinar, mitjançant un procés de 
participació ciutadana, el destí d’una 
partida d’inversions de 80.000 euros. 
Independentment que la partida ens 
sembla molt minsa i més a un municipi 
com el nostre amb diferents nuclis de 
població, el procés és tant i tant partici-
patiu que el reglament s’ha aprovat a la 
Junta de Govern a porta tancada i sense 
la participació de l’oposició. 

Lucas Ramírez ho ha tornat a fer

Al Ple del l’Ajuntament d’Olèrdola del 7 
de novembre es va aprovar per unani-

mitat (amb el vot favorable del nostre 
Alcalde) una moció exigint l’excarcera-
ció dels presos polítics, de suport al Go-
vern i al Parlament legítims i de rebuig 
a l’aplicació de l’article 155. Al Ple del 
Consell Comarcal del passat 8 de fe-
brer es vota la mateixa moció i seguint 
instruccions del grup del PSC el nostre 
Alcalde s’absté. Ens continuem pregun-
tant a qui representa Lucas Ramírez al 
Consell Comarcal i quin respecte té per 
les mocions que s’aproven al Ple d’Olèr-
dola per unanimitat. 

Concurs d’idees pel Bosquet

Una vegada consumada la destrossa 
al Bosquet de Sant Miquel, ara l’equip 
de govern convoca un concurs d’idees. 
S’han contractat tres equips d’arquitec-
tes per a que desenvolupin cadascun 
d’ells diferents propostes per la reorga-
nització dels espais i usos dels terrenys 
que ocupa el camp de futbol i el Bos-

quet de Sant Miquel. Cada equip redac-
tarà dues propostes a nivell d’avantpro-
jecte, l’Ajuntament n’escollirà una de 
cada equip perquè sigui desenvolupada 
i fi nalment els veïns n’escolliran una. 
Cada equip redactor percebrà uns hono-
raris de 3.500 euros, iva exclòs, i l’equip 
guanyador 2.000 euros addicionals. A 
tot això caldrà sumar els costos d’una 
previsible modifi cació del POUM més les 
obres que s’hagin de fer. Tot plegat una 
pressa de pèl. 

Dia de la dona

El passat dissabte dia 10 celebràvem al 
local Nou de Moja el Dia Internacional 
de la Dona per segon any consecutiu 
i amb la voluntat acordada entre els 
tres grups que formem el Consistori per 
fer-lo de forma itinerant en els nuclis 
del municipi. Un acte presentat per la 
ponent de l’edició de l’any anterior, la 
doctora Meritxell Arenas que va donar 

pas a l’enòloga Irene Alemany.

Una xerrada amb una contundent de-
fensa de la igualtat de la dona, recor-
dant les dones que han estat a l’ombra 
dels homes que han tingut rellevància, 
de la bretxa salarial i també de les po-
ques dones que hi ha en llocs de respon-
sabilitat en el món del vi. Reivindicació 
emotiva per cloure l’acte, davant la situ-
ació política que viu el país, recordant 
els presos polítics. 

Des d’ERC agraïm la participació de la 
Irene, de la Meritxell i de totes aquelles 
dones que fan que cada dia el paper de 
la dona en la nostra societat estigui al 
mateix nivell que el dels homes, malgrat 
ens agradaria que, en un futur, les cele-
bracions no haguessin de ser reivindica-
cions perquè voldria dir que hem assolit 
plenament la igualtat.

 

DEL  PART I T  DEMÒCRATA 
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Reobre l’aula de nadons 
de l’escola bressol

Gotims de Moja

Des del dimecres 21 de febrer està de nou 
en funcionament l’aula de nadons de l’es-
cola bressol Gotims de Moja. Després de no 
assolir-se les matriculacions mínimes durant 
la preinscripció ordinària abans de l’inici del 
curs, l’Ajuntament d’Olèrdola i l’empresa que 
gestiona el servei van promoure una convoca-
tòria extraordinària per a poder reobrir l’aula 
aquest mes de gener, tornant de les vacances 
de Nadal. Però aquest segon intent tampoc 
va ser reeixit. La insistència de les famílies i la 
confi rmació de disposar aquest mes de febrer 
de cinc nadons preinscrits ha permès que ara 
sí es pugui reobrir aquesta aula que acull a 
infants a partir dels 4 mesos d’edat.

La neu enfarina Olèrdola
i no provoca incidències

Aquest abril es preveu 
que obri de nou el Punt 

d’Informació del Parc 
d’Olèrdola 

La regidora d’Escoles Bressol de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Anna Boada, es mostrava satisfe-
ta per poder obrir fi nalment aquest servei de 
l’aula de nadons, destacant que respon a la 
necessitat plantejada per un grup de famílies. 
Per l’Ajuntament, serveis com l’aula de nadons 
contribueixen a que les famílies es vinculin 
amb continuïtat a les escoles del municipi.

Després de la neu caiguda de manera gene-
ralitzada durant la nit, el matí de dimecres 28 
de febrer Olèrdola es llevava enfarinada. La 
neu agafava molt lleument i només era per-
ceptible en marges, camps i als vehicles, però 
no així en carrers i vies de circulació.

Al municipi no es registrava  cap incidència 
remarcable i la conseqüència més evident 
de la nevada va ser l’alteració de l’activitat 
escolar. Els serveis de l’Ajuntament, especial-
ment brigada i agents municipals, van estar 
actius per minimitzar al municipi els efectes 
d’aquest episodi de neu.

La reobertura d’aquesta aula de nadons ar-
riba setmanes després que es posés en fun-
cionament a l’escola bressol Gotims de Moja 
un nou servei d’acollida per les tardes, en ho-
rari de 2/4 de 5 a les 5. Tal i com assenyala 
Anna Boada, el propòsit de l’Ajuntament és el 
d’oferir les màximes facilitats possibles a les 
famílies.

L’Ajuntament d’Olèrdola preveu que el Punt 
d’Informació del Parc d’Olèrdola reobrirà 
aquest 2018 durant el mes d’abril. El Punt 
d’Informació estarà de nou ubicat a la seu de 

l’ajuntament fi ns el mes de desembre, a ex-
cepció dels mesos de juliol i agost, mantenint 
l’horari d’obertura els dissabtes i diumenges 
de 10:00 a 13:30 h.

El Punt d’Informació del Parc d’Olèrdola es 
posava en funcionament per primera vega-
da el 2017, entre el 25 de febrer i el 10 de 
desembre, gràcies al suport de la Diputació 
de Barcelona. La implicació de l’ens provincial 
també farà possible que aquest recurs desti-
nat a promocionar els atractius turístics del 
municipi també pugui estar operatiu aquest 

any. Pere Sadurní, regidor de Patrimoni i Turis-
me, assenyalava que un dels reptes serà mi-
llorar la xifra de 179 visitants registrats durant 
el 2017, especialment fent incidència en què 
és una eina que també està a disposició dels 
veïns del municipi.

El perfi l general de l’assistent al punt d’infor-
mació ha estat un visitant provinent de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, sense pernocta-
ció, que arriba a la zona pel seu interès pel 
patrimoni històric.
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L’Ajuntament d’Olèrdola 
torna a participar
en el Programa
de Garantia Juvenil
Joves adequadament formats però amb poca 
experiència laboral. Aquest és el perfi l de 
bona part de l’atur juvenil del país i a aquest 
col·lectiu va adreçat el Programa de Garantia 
Juvenil, amb el propòsit de facilitar la seva in-
serció laboral. L’Ajuntament d’Olèrdola hi ha 
tornat a participar i gràcies a aquest progra-
ma una jove, Sandra Menchón, ha treballat 
donant suport al Departament d’Intervenció 
de l’Ajuntament.

Per poder ser contractada a l’Ajuntament 
d’Olèrdola en el marc del Programa de Ga-
rantia Juvenil, Sandra Menchón havia de ser 
benefi ciària del Sistema Nacional de Garan-
tia Juvenil, estar inscrita com a demandant 
d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya i acreditar la possessió d’un títol uni-
versitari o de formació professional de grau 
mig o superior o títols ofi cialment reconeguts 
com a equivalents.

El propòsit del programa és el d’aportar l’ex-
periència laboral que els manca a aquests 
joves, que estan degudament formats però 
no troben feina. Es considera que aquest 
treball durant mig any pot millorar “la seva 
ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds 
i les competències derivades de la pràctica 
professional, de manera que sigui possible la 
seva incorporació al mercat laboral de forma 
estable”.

La contractació està subvencionada per la Ge-
neralitat de Catalunya, a través del Servei Pú-
blic d’Ocupació, en col·laboració amb el Fons 
Social Europeu.

Una veïna d’Olèrdola 
exposa en un llibre solidari 
l’experiència de tenir un fi ll 
amb cardiopatia congènita
Conèixer l’experiència d’altres famílies que 
passen per difi cultats similars pot ser d’una 
gran ajuda per afrontar els reptes amb espe-
rança. Amb aquesta motivació altruista, Sílvia 
Vidal, veïna de Moja, va accedir a que la seva 
fos una de les 20 històries reals que recull el 
llibre “Cardiopatías Congénitas. Un mundo 
de historias 2”.

El fi ll petit de la Sílvia, l’Eloi, té 20 mesos. 
A les 22 setmanes de gestació, els metges 
van comunicar que el nen tenia la cardiopatia 
congènita “Tetralogia de Fallot”. En el llibre 
la Sílvia explica el moment en què van rebre 
la notícia, com van viure el part i la posterior 
operació a cor obert abans que l’infant com-
plís 6 mesos. Ho explica perquè vol ajudar 
amb el seu relat a altres famílies.

El llibre està autoeditat per les famílies i la 
recaptació que s’obté es destina a l’Associ-
ació Cardiopaties Congènites Cor Barcelona, 
que dona suport a la investigació per trac-
tar aquestes cardiopaties i forma a metges 
per a poder realitzar amb èxit les operacions 
quirúrgiques. Del primer volum es van vendre 

Amb el propòsit de “fer poble” un grup de 
famílies de Sant Miquel han unit esforços i 
han començat a oferir activitats lúdiques 
adreçades especialment als infants.
La primera experiència es vivia durant la 
tarda de diumenge 25 de febrer. El punt de 
trobada va ser l’espai de l’antic bar del local 
Rossend Montané, cedit per l’Ajuntament, i 
la convocatòria va ser tot un èxit. Una tren-
tena d’infants i nois, de 2 a 14 anys, van po-
der participar en tallers amb material reciclat, 

Famílies de Sant Miquel 
s’organitzen per oferir 
activitats lúdiques que 
dinamitzin el poble

2.000 exemplars i del segon, en poques 
setmanes, ja se’n porten 700. L’experi-
ència està tenint molt ressò mediàtic i 
l’energia encomanadissa que transmeten 
les mares no té fronteres. Fins i tot han 
aconseguit ser rebudes en audiència al Va-
ticà pel Papa Francesc, el proper 1 d’agost. 

Les persones que desitgin adquirir el llibre 
el poden demanar a l’adreça de correu 
electrònic unmundodehistorias@hotmail.
com o bé buscar-lo a Amazon.

A Vilafranca s’han establert dos punts: a 
la botiga de teles “El cosidor”, del carrer 
de la Font número 7; i a la cafeteria Va de 
Gust, a la rambla Nostra Senyora 45.

jugar amb joguines aportades per famílies, 
posar-se a prova jugant a la Play Station o 
practicar tennis-taula mentre els més grans 
prenien un cafè.
De jornades d’activitats es preveu fer-ne 
més, quinzenal o mensualment, però no 
només al local, també a l’aire lliure fent 
caminades pel municipi, curses d’orienta-
ció o bé jugant al parc. 
El grup no té intenció de constituir-se 
formalment com a associació o entitat i 
subratllen que estan oberts a la participa-
ció de tothom i a acollir tot tipus de pro-
postes, especialment de famílies de Sant 
Miquel.

Sílvia Vidal i el seu fi ll Eloi
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La 16a Marxa BTT de 
Moja compta amb 
300 participants
En la seva 16a edició, la Marxa BTT de 
Moja ha tornat a reeditar l’èxit organit-
zatiu i de participació que ha convertit 
aquesta prova en una referència de qua-
litat al Penedès pels amants de la bici-
cleta tot terreny. Dels 315 inscrits, diu-
menge 11 de març van prendre la línia 
de sortida 300 participants i van poder 
acabar la prova 286.

En l’apartat masculí, Javi Galvan es va fer 
amb el triomf de manera molt ajustada. 
Amb un temps d’1 h 31’ 04”, es va im-
posar per només 2 segons de diferència 
a Llibert Mill. Tercer va ser Robert Figue-
rola, aturant el cronòmetre amb 1 hora 
32’ 59”.

Ada Xinxó va guanyar amb rotunditat la 
categoria femenina. Va arribar a la línia 
d’arribada amb un temps d’1h 48’ 36”. 
Molt lluny va restar la segona classifi -
cada, Erica Estradera, que va marcar un 
temps de 2:12:03. Més de 23 minuts de 
diferència respecte la guanyadora. La 
tercera va ser Sandra Sánchez, amb un 
temps també de 2h 12’ 03”.

La marxa es va desenvolupar sense in-
cidències destacades i entre els 35 qui-
lòmetres de recorregut s’incorporava la 
novetat de pujar al puig de l’Àliga. La 
implicació dels voluntaris i els serveis als 
participants, incloent una botifarrada en 
acabar, van tornar a ser trets distintius 
d’una Marxa organitzada de nou amb 
solvència pel Club BTT “El Bressol” amb 
el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Elogis a la Muntanyeta 
com a escenari de la

Final Nacional de Cros
de Catalunya

La Final Nacional de cros escolar de Catalunya 
se celebrava diumenge 25 de febrer a la fi nca 
municipal de la Muntanyeta d’Olèrdola enmig 
d’un gran èxit organitzatiu i de participació. 
Prop de 1.200 atletes, provinents d’arreu de 
Catalunya, participaven en les curses progra-
mades, des de juvenils a benjamins. L’esde-
veniment l’organitzava el Consell Esportiu 
de l’Alt Penedès i l’Esportiu Penedès, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Olèrdola. Entre els 

prop de 3.000 assistents i els organitzadors, 
eren generalitzats els elogis per les caracte-
rístiques de la Muntanyeta com a espai natu-
ral polivalent del tot adequat per a acollir un 
atractiu circuit de cros.

Oriol Marcé, subdirector general d’Activitats 
Esportives i Infraestructures de la Generali-
tat, qualifi cava la Muntanyeta com a indret 
preciós i lloc ideal per a fer aquest cros. El 
regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Pere Sadurní, subratllava que havia estat una 
gran jornada per a promocionar el municipi 
i els seus atractius entre els visitants acollits 
d’arreu de Catalunya. Sadurní recordava que 
l’Ajuntament d’Olèrdola té projectat la po-
sada en funcionament a la Muntanyeta d’un 
circuit estable de running.

Èxit de la visita per les 
barraques de pedra seca 

Amb una participació de 35 persones, la gran 
majoria mestres de la comarca, el dissabte 3 
de març al matí s’iniciaven amb èxit les rutes 
pel patrimoni d’Olèrdola aquest 2018. La visita 
l’organitzava l’Ajuntament d’Olèrdola conjun-
tament amb el Centre de Recursos Pedagògics 
de l’Alt Penedès i va permetre conèixer barra-
ques de pedra seca escampades per Olèrdo-
la i recuperades gràcies a l’acció del Centre 
Excursionista del Penedès. Un dels integrants 
d’aquest col·lectiu, Joan Domènech, va ser 
l’encarregat de guiar la visita, tot destacant la 
funció que complien aquestes construccions 
com a refugi al camp en cas de tempestes, plu-
ja o neu, així com d’espai per a guardar eines.

El regidor de Patrimoni i Turisme de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola, Pere Sadurní, agraïa la tasca 

de neteja i reforma de les barraques feta pel 
Centre Excursionista i expressava la satisfac-
ció de l’Ajuntament perquè “ja són 200 les 
persones que en un any i mig han visitat el 
Patrimoni recuperat de les nostres barraques, 
amb les tres visites organitzades per l’Ajunta-
ment, i la caminada que va organitzar la BTT 
Bressol l’any passat”.
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TELÈFONS D’INTERÈS

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

• 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

Convocatòria per incorporar timbalers als Diables petits de Moja
Els infants nascuts al 2010 o anteriorment, que estiguin interessats en formar part de la colla dels diables 
petits de Moja per tocar el timbal, han d’enviar un correu electrònic a: diablespetitsdemoja@hotmail.com
La convocatòria s’obre per a deu infants. En cas que les places no quedin cobertes, s’acceptarien nens o 
nenes nascuts/des al 2011. Si hi ha més sol·licituds que places, es farà un sorteig. 
En el correu cal indicar el nom complet, la data de naixement i el motiu pel qual es vol formar part de la colla.
La convocatòria es tancarà el divendres 20 d’abril. El dimecres 25 d’abril, a les 20:30 h, es farà una reunió a La Xarxa per tal de donar 
a conèixer els candidats a timbalers.

Convocatòria per incorporar timbalers als Diables petits de Moja


