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Es reclamen pensions 
dignes i s’aprova una 
moció en defensa de 

l’escola catalana
En la sessió de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
celebrada dimarts 27 de març, es van aprovar 
3 mocions. En la primera es reclama pensions 
dignes; en la segona s’expressa el malestar pel 
nomenament de María Elósegui Itxasco com a 
membre del Tribunal Europeu dels Drets Hu-
mans “per les seves opinions homòfobes” ; i 
en la tercera, entrada per urgència , es defensa 
el model d’escola catalana. De les tres propos-
tes, només la dedicada al nomenament de la 
jutgessa pel Tribunal Europeu va ser aprovada 
per unanimitat. Les altres dues van comptar 
amb el vot favorable de 10 dels 11 regidors 
del consistori: els 6 d’ApO, els dos vots d’ERC 
i el de les dues regidores del PDeCAT. El por-
taveu d’aquest partit, Josep Sánchez, va vo-
tar en contra de les mocions dedicades a les 
pensions i a l’escola catalana(encapçalades 
per ERC i PSC) perquè “no podia votar a favor 
d’una proposta que encapçalava el PSC”, en 
referència a l’acord electoral que manté ApO 
amb el Partit dels Socialistes. Sánchez indicava 
que estava d’acord amb el fons de les dues 
mocions, però considerava que no podia votar 
al costat d’un partit “que està d’acord” amb 
les agressions que viu Catalunya com l’aplica-
ció de l’article 155. 

En la rèplica a Sánchez, el portaveu del go-
vern municipal, Xavier Serramià, va indicar 
que ApO és una formació independent que no 
segueix a cap partit. 

El grup d’ERC va haver de reconvertir en un 
prec una moció que havia presentat demanant 
que es posés a una plaça el nom de “ 1 d’oc-
tubre de 2017”. 

Refermant la solidaritat a presos i exiliats po-
lítics, ERC també va reclamar de nou que es 
pengés a la façana de l’ajuntament una pan-
carta reclamant la llibertat dels presos polítics. 

La portaveu del grup d’ERC va fer notar que 
s’havia iniciat el tràmit d’exposició pública de 
l’expedient per a procedir a cedir terrenys mu-
nicipals a la Generalitat per a construir el nou 
consultori mèdic de Moja. 

Sense deixar sanitat, a preguntes d’ERC, el 
govern va explicar que la reobertura del con-
sultori de Sant Miquel restava encara pendent 
de completar la instal·lació informàtica. El re-
gidor d’esports, també a requeriment d’ERC, 

resumia que s’havia instat a les entitats a 
cuidar de les instal·lacions municipals, davant 
l’evidència detectada d’haver-se menyspreat 
trofeus esportius que es trobaven en depen-
dències del camp de futbol de Sant Miquel. 

A pregunta del PDeCAT, el govern va expo-
sar que s’estava treballant amb el Consell 
Comarcal la possible participació d’Olèrdola 
a l’escola de música de l’Alt Penedès. També 
s’explicava que es preveu realitzar un estudi 
d’espais per a decidir l’ús que es donava a 
instal.lacions com la de l’edifi ci de la llar d’in-
fants de Sant Pere Molanta. El PDeCAt també 
donava a conèixer que una entitat, el grup de 
bastons “El Toc d’Olèrdola”, havia renunciat a 
la subvenció que se li havia concedit el 2017 
per les difi cultats de tramitació.

En l’apartat de precs, el PDeCAT demanava la 
neteja del carrer Montserrat al polígon de Sant 
Pere Molanta i Josep Sánchez va demanar la 
dimissió del govern i que es substituís per un 
altre “d’un altre tarannà”

Es dona compte de 
l’actuació del govern i es 

fomenta la participació 

Continuen les reunions veïnals convocades 
per l’alcalde i l’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola per a exposar l’actuació mu-
nicipal i recollir suggeriments.

En les reunions a Can Trabal i a Daltmar es 
detalla el suport que es dona des de l’adminis-
tració municipal per a regularitzar la situació 
urbanística de les urbanitzacions.

El govern municipal exposava els estrets con-
tactes que es mantenen amb l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua) per tal de poder aplicar 
solucions viables al requisit de disposar d’un 
sistema de sanejament d’aigües. 

Des del mes de maig de l’any passat, s’han 
celebrat arreu del municipi una seixantena 
d’aquestes convocatòries per carrers. L’alcalde 
recordava que el format afavoreix la proximi-
tat i que els veïns se sentin còmodes a l’hora 
de plantejar les inquietuds o les problemàti-
ques que volen traslladar a l’equip de govern.

El foment de la participació impulsat pel go-
vern municipal també comporta la realització 

del pressupost participatiu i decidir la reforma 
d’espais púbics amb l’opinió dels veïns. Amb 
aquest propòsit, el projecte de reforma de la 
plaça Ametller i les idees que prefi guren la mi-
llora urbanística de la rambla Pau Casals se 
sotmetien divendres 23 de març a la conside-
ració dels veïns de Moja, en una xerrada ober-
ta convocada per l’Ajuntament d’Olèrdola al 
Centre Cívic La Xarxa.
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S’aprova un preu públic 
per a espectacles i una 

taxa per a rodatges 
cinematogràfi cs

En la sessió de ple celebrada el 27 de març, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat modifi ca-
cions en ordenances fi scals i s’ha donat comp-
te de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2017.

Un dels canvis més destacats en les orde-
nances suposa incorporar preus públics en 
els espectacles que organitzi l’Ajuntament en 
equipaments municipals. El regidor d’Hisenda 
i portaveu del govern, Xavier Serramià, asse-
nyalava que era voluntat del govern municipal 
poder portar a Olèrdola obres de teatre i con-
certs professionals de nivell. Si es volia cobrar 
entrada, era necessari disposar de preus pú-
blics aprovats per l’Ajuntament. En funció del 
cost de l’espectacle, s’han fi xat uns preus que 
van dels 5 € l’entrada més barata, als 52 € la 
més cara.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, 
anunciava el vot favorable del seu grup per-
què la creació del preu públic contribueix a 
promoure la cultura i poder gaudir a Olèrdola 
d’espectacles professionals.

Mari Carme Villanueva, regidora del PDeCAT, 
valorava que amb els preus fi xats “farem poca 
cultura” per entendre que eren excessius. 
També assenyalava que hi havia la percepció 
que el govern es volia “carregar” la feina de 
les entitats. El govern va precisar que l’Ajun-
tament seguiria oferint espectacles gratuïts al 
municipi, com era el cas de la Trobada o per 
les festes majors, i apuntava que la possible 
programació d’espectacles professionals és 
compatible i complementa altres propostes 
consolidades a Olèrdola com les funcions de la 
Roda de Teatre. Aquest nou preu públic es va 
aprovar amb els vots favorables d’ERC i ApO i 
el vot contrari del PDeCAT.

Taxa per rodatges 

Un altre canvi introduït en les ordenances és 
la creació d’una taxa per rodatge cinemato-
gràfi c, aprovada amb els vots a favor d’APO i 
el vot en contra d’ERC i PDeCAT. El govern va 
exposar que la taxa es fi xava després de cons-
tatar que tant en el 2017 com en el que por-
tem de 2018 s’han rodat a Olèrdola anuncis i 
pel·lícules. Xavier Serramià indicava que per a 
establir la taxa s’han seguit models aprovats 
en municipis similars i feia notar que era una 

taxa que no paguen els olerdolencs. També es 
preveu una bonifi cació del 50% si el rodatge 
és d’interès del municipi. ERC no considerava 
necessària la taxa i entenia que no era opor-
tuna en un moment en què “ens estem visibi-
litzant”. El PDeCAT va manifestar dubtes de 
caràcter administratiu sobre l’entrada en vigor 
de la taxa i el govern en la rèplica va recordar 
que els municipis disposaven d’aquesta taxa i 
no per això deixaven de fer promoció.

Per unanimitat es va aprovar la modifi cació de 
la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb fi nalitat lucrativa. 
La nova taxa de les terrasses de bars i d’es-
tabliments s’adequa a la realitat de l’entorn 
d’Olèrdola i suposa una rebaixa destacable 
respecte la taxa vigent fi ns ara. Així, dels 61 
cèntims per metre quadrat i dia que es paga-
ven, es passa als 20 cèntims i s’incorpora la 
possibilitat de pagar una taxa trimestral de 
13,40€ o anual de 35,70€, a més dels 31€ 
per despeses de gestió.

Amb els vots a favor d’ApO i d’ERC i el pro-
nunciament contrari del PDeCAT, s’incorpora 
en les ordenances fi scals l’aprofi tament del 
subsòl, sòl i vol, amb una tarifa única de 21€ 
anuals per metre lineal. Des del PDeCAT es 
suggeria que es preveiés l’amplada de la ca-
nalització per a no crear confusions, mentre 
que el govern apuntava que s’havien seguit 
ordenances tipus similars i s’estava obert a 
valorar canvis en funció de l’experiència.

Liquidació de pressupost 

Durant el ple es va donar compte de la liquida-
ció del pressupost de 2017. Si es descompta 
el fi nançament afectat, el fi nançament com-
promès, despeses pendents de pagament i 
despeses no pressupostades inicialment però 
que també resten per pagar, l’exercici es tan-
cava amb un romanent líquid de tresoreria a 
disposició de l’Ajuntament de 2.845.000€. El 
regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, detallava 
que aquesta quantitat s’explicava per haver 
obtingut majors ingressos, estalvis en despe-
ses, partides de personal que cal dotar però 
que no s’exhaureixen i prop de 2 milions “de 
diners que es guarden” en inversions que no 
depenen de l’Ajuntament, com és el cas de la 
realització de la coberta de la pista poliespor-
tiva de Sant Pere Molanta o l’adquisició dels 
terrenys del camp de futbol de Sant Pere.

A pregunta d’ERC, en el ple també es va pre-
cisar que s’havien rebut les propostes de 3 
equips d’arquitectes per a millorar els usos 
de la zona d’El Bosquet de Sant Miquel. Cada 
equip ha presentat dues solucions i, davant “la 
diversitat de formes de veure el possible apro-
fi tament de la zona”, l’Ajuntament convocarà 
una consulta als veïns de Sant Miquel per a 
decidir quin projecte es tira endavant. També a 
pregunta d’ERC en l’apartat de donar compte 
de decrets aprovats, s’assenyalava que s’havi-
en iniciat els tràmits per a redactar el projecte 
d’un itinerari de vianants que uneixi el Celler 
Cooperatiu de Moja amb la Muntanyeta.

L’Ajuntament vol programar espectacles professionals de manera regular
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S’estrena senyalització 
d’entrada al Parc 

d’Olèrdola des de Sant 
Miquel

El dilluns 9 d’abril la brigada de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola ha procedit a instal·lar dos 
plafons informatius d’entrada al Parc d’Olèr-
dola des de Sant Miquel, al carrer Fontani-
lles. La nova senyalització dona continuïtat a 
les obres realitzades fa dos anys a l’entrada 
del Parc, que van comportar l’adequació de 
l’espai amb la instal·lació de mobiliari i la 
delimitació de zona d’aparcament.

La senyalització ofereix una informació útil 
i detallada que permet situar al visitant 
en el lloc on es troba i també conèixer les 
possibles rutes a fer al Parc, així com llocs 
d’interès a visitar.

L’Ajuntament d’Olèrdola destaca que l’es-
trena d’aquesta senyalització també respon 
a la petició que un veí de Sant Miquel va 
realitzar en una de les reunions veïnals con-
vocades per l’alcalde.

El material instal·lat per l’Ajuntament l’ha 
subministrat el Servei de Parcs de la Diputa-
ció, atenent a una proposta d’Olèrdola. Des 
de la Regidoria de Patrimoni i Turisme, s’ha 
volgut agrair públicament al Parc d’Olèrdo-
la i a la Diputació aquesta millora.

Olèrdola ha disposat
d’un radar educatiu 

Durant el mes de març s’instal·lava a Olèrdola 
un radar educatiu. La seva funció era infor-
mativa i no pressuposava el registre de dades 
que comportessin sanció. Durant uns dies, es 
va ubicar en un carrer de Sant Pere Molanta i 
en un altre de Moja.

El radar disposa d’una pantalla led que infor-
ma als conductors de la velocitat amb la que 
circulen, indicant amb emoticones si la veloci-
tat és correcte o sobrepassa el límit permès. Si 
és adequada apareix una cara somrient en co-
lor verd. Si se supera la velocitat permesa, es 
pot veure una cara enfadada en color vermell.

La voluntat de l’Ajuntament és la de disposar 
d’aquest radar de manera permanent i ins-
tal·lar-lo en diferents punts del municipi per a 
comprovar tant la velocitat com la freqüència 
de pas dels vehicles. La instal·lació d’aquest 
radar educatiu forma part de les nombroses 
campanyes que realitzen els agents munici-
pals vinculades amb la seguretat en el trànsit 
i l’educació viària, un dels eixos prioritaris de 
l’actuació d’aquest servei municipal.

Obre a Viladellops
el centre

d’interpretació
de l’Arxiu de la

Família Desvalls

El director general de patrimoni de la Gene-
ralitat, Jusèp Boya, agraïa la generositat de la 
família Desvalls durant l’acte de presentació 
de l’Arxiu de la Família i d’inauguració del 
seu centre d’interpretació, el passat 6 d’abril 
a Viladellops. 

L’Arxiu familiar va ser donat a l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya i conté més de 4.500 per-
gamins, 550 imatges i 200 plànols i dibuixos. 
Recull documentació de 17 llinatges nobiliaris 
de Catalunya des de l’any 981 fi ns al 1983. 
Un dels documents de més valor històric que 
conté és la capitulació de Cardona, la darrera 
fortalesa en rendir-se a l’exèrcit de Felip V, el 
setembre de 1714. També s’hi pot trobar la 
Carta de Poblament d’Olèrdola, de 1108.

El director i propietari de Finca Viladellops, 
Marcelo Desvalls, manifestava que amb l’es-
trena també s’inaugurava el concepte d’eno-

 Carta de Poblament d’Olèrdola

turisme que persegueixen, basat en la cultura, 
el paisatge i la història.

L’exposició permanent està concebuda com 
un centre d’interpretació i s’integra en el re-

corregut de visita que es pot fer a Viladellops, 
afegint-se als elements d’alt valor patrimonial 
existents, com l’ermita del segle XII o la torre 
medieval.
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Fins el 2 de maig es poden 
presentar propostes per a 
invertir 80.000 euros del 

pressupost municipal
Els veïns empadronats a Olèrdola majors 
de 18 anys ja poden proposar projectes per 
a invertir els 80.000 euros de la partida de 
pressupostos participatius de l’Ajuntament 
d’Olèrdola d’aquest 2018. Els projectes es 
poden presentar fi ns el proper 2 de maig al 
portal http://transparencia.olerdola.cat o bé, 
presencialment, anant a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola, en 
horari de 7:30 a 15:00 h. 

Amb les propostes presentades es triaran les 
10 fi nalistes, en cas que els projectes fets ar-
ribar a l’Ajuntament superin aquesta xifra. Un 
cop passat aquest moment dedicat a fer pro-
postes, els veïns estaran cridats a participar 
per a escollir entre les propostes realitzades, 

del 14 al 28 de maig. El projecte que s’execu-
tarà serà el que més vots hagi rebut. 

Aquesta és la primera experiència de pressu-
postos participatius a Olèrdola. La comissió 
de seguiment del procés participatiu, integra-
da per tots els grups municipals, ha fi xat que 
per triar els projectes fi nalistes es prioritzaran 
propostes que suposin millorar serveis públics 
bàsics, incideixin en el màxim de població i 
comportin un benefi ci ecològic.

Un dels requisits és que la inversió s’ha de 
poder fer aquest mateix any o, com a mínim, 
que durant el 2018 quedi la inversió amb el 
fi nançament compromès. Les propostes han 
de tenir un títol descriptiu, indicar els objec-
tius i el seu cost estimat, per bé que en cas 
de no poder-lo calcular els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament ho avaluarien. Els projectes no 
han de comportar despeses afegides de man-
teniment i han de tenir un sostre de despesa 
de 80.000 €.

Per realitzar
propostes d’Inversió:
Fins el 2 de maig,
a les 10:00 h

Per internet:
http://transparencia.olerdola.cat 

Presencialment:
A l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres, de 07:30 a 15:00 h,
fi ns el 30 d’abril.

Per escollir entre les 
propostes realitzades: 
Per Internet:
A http://transparencia.olerdola.cat 
entre el 14 de maig a les 10:00 h
i el 28 de maig a les 10:00 h. 

Presencialment:
A l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, 
del 14 al 28 de maig. Al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja, el dimarts 
15 de maig, de 17:00 a 20:00 h; 
i al Centre Cívic Gatzara de Sant 
Pere Molanta, dilluns 21 de maig, 
de 17:00 a 20:00 h.

Es prepara la revisió dels 
valors cadastrals d’Olèrdola
L’Ajuntament d’Olèrdola informa que la Ge-
rència Regional del Cadastre està iniciant 
els preparatius per a realitzar la revisió dels 
valors cadastrals d’Olèrdola. La revisió ha 
d’establir els valors cadastrals actuals dels 
3.109 immobles registrats al municipi i des 
de l’Ajuntament es destaca que la revisió 
es fa “per justícia fi scal”, atès que la darre-
ra revisió data de l’any 1988. L’objectiu que 
persegueix l’Ajuntament és “una distribució 
equitativa de les càrregues tributàries”.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament d’Olèr-
dola, Xavier Serramià, recordava que Olèrdo-
la és un dels municipis de la demarcació que 
compta amb una revisió cadastral més antiga 
“i això comporta injustícia fi scal perquè no 
tothom paga el que li correspondria”. Ser-

ramià precisava que la voluntat de l’Ajunta-
ment “no és recaptar més, sinó que tothom 
pagui per allò que té”. De fet, l’Ajuntament 
estima que no augmentaran els ingressos a 
la tresoreria municipal i calcula que la revisió 
“no comportarà pujades signifi catives dels 
valors cadastrals i sí algunes rebaixes, en fun-
ció de l’immoble”.

La Gerència del Cadastre ja ha realitzat un 
informe preliminar de valoració i l’estudi en 
detall amb la revisió cadastral es trasllada-
rà en breu a l’Ajuntament perquè, en cas de 
considerar-ho oportú, faci arribar les seves 
consideracions a la Gerència del Cadastre. El 
següent pas serà comunicar a la ciutadania 
els resultats de la revisió de manera indivi-
dualitzada i cada particular tindrà la possi-
bilitat d’efectuar al·legacions a la Gerència 
del Cadastre si ho creu oportú. L’Ajuntament 
preveu que tot el procés de revisió es podrà 
completar abans de fi nalitzar aquest 2018.

La Gerència del Cadastre no precisa requerir 
cap informació als veïns per a realitzar les 
tasques de revisió. Segons recordava l’Ajun-
tament, les dades per a efectuar els treballs 
les obté a través del registre de la propietat 
o d’altres instruments, com els contractes de 
compravenda registrats davant notari, foto-
grafi es aèries o portals immobiliaris.
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Renovat impuls
a l’Associació de Balls 

Populars de Moja 

Mostra de mones 
casolanes a l’escola

Circell de Moja

S’elabora el cens d’activitats econòmiques d’Olèrdola

Amb suport tècnic de la Diputació de Barce-
lona, aquests dies s’està realitzant un estudi 
sol·licitat per l’Ajuntament d’Olèrdola sobre 
la presència de mosquits al municipi. L’estudi 
l’elabora el Servei de Control de Mosquits del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i ha com-
portat realitzar visites de camp per a valorar 
espais o equipaments on potencialment pot 
haver-hi presència de mosquits o llocs que re-
uneixin les condicions per a la seva cria.

Estudi sobre la presència 
de mosquits a OlèrdolaPer quart any consecutiu, l’escola Circell 

de Moja celebrava la Mostra de mones 
casolanes. La iniciativa ha arrelat entre 
la comunitat educativa de l’escola i en 
aquesta 4a edició s’han presentat fi ns a 
46 mones, elaborades per equips famili-
ars que han implicat a 128 infants dels 
243 que hi ha matriculats a l’escola. Di-
vendres 23 de març a la tarda, les mones 
s’exposaven al gimnàs de l’escola i des-
prés es podien tastar al pati en un acte 
obert a totes les famílies.

III III FestaFesta de laIII III FestaFestaFesta de lade la

Gent Gran Gent Gran 

d’Olèrdola
Gent Gran Gent Gran 

d’Olèrdolad’Olèrdola 2018

Dissabte 5 de maig 

A les 5:30 de la tarda

Local Sant Jaume de Moja 

Servei de bus 

Inscripcions fins el 27 d’abril als casals d’avis

Ajuntament

d’Olèrdola

L’Ajuntament d’Olèrdola, amb la col·labora-
ció de la Diputació de Barcelona, està elabo-
rant el cens de les activitats comercials i in-
dustrials que s’exerceixen al terme municipal 
d’Olèrdola. 

Els treballs s’estan efectuant a partir dels ajuts 
del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació i 
es realitzen amb una empresa especialitzada 
d’inspeccions i control.

Des de fa dos mesos es revisen els expedients 
d’activitats que hi ha a l’arxiu municipal i du-
rant aquest abril es fa el treball de camp vi-
sitant els establiments comercials i empreses 
de tot el terme municipal.

De les prop de 300 activitats amb seu a Olèr-
dola, 80 estan localitzades al polígon del Clot 
de Moja i 130 al de Sant Pere Molanta, fent 
que aquest sigui el polígon industrial més 
gran del Penedès.

El treball de camp permetrà comprovar les 
activitats que es troben en funcionament, 
anotant dades i fent fotografi es de les façanes 
dels edifi cis on s’hi desenvolupen.

El nom comercial de l’establiment, l’emplaça-
ment i la fotografi a de l’activitat s’introduiran 
a un sistema d’informació geogràfi ca que es 
podrà consultar per internet de manera àgil 
gràcies a un programa informàtic de gestió 
que també facilita la Diputació.

La voluntat d’organitzar més activitats adre-
çades als infants del poble va ser una de les 
conclusions més rellevants de l’assemblea de 
l’Associació de Balls populars de Moja, cele-
brada dissabte 17 de març a la tarda al Local 
Nou. La reunió servia per a presentar la nova 
junta de l’entitat i debatre el seu pla de tre-
ball, caracteritzat per l’impuls que es vol do-
nar a l’associació amb la complicitat de tots 
els seus membres.

Un cop fet el treball de camp es farà arribar 
a l’Ajuntament l’estudi on es proposaran me-
sures preventives, correctores o dissuasives i 
recomanacions que caldrà treballar per tal de 
minimitzar la presència de mosquits. L’estudi 
es preveu tenir en un termini aproximat de 3 
mesos.

L’associació la integren els balls de cintes, 
panderetes, capgrossos i gegants de Moja. La 
seva junta la formen dues representants de 
cadascun dels balls. Cintes: Elisabet Gutierrez 
i Olga Fabregas; Panderetes: Montse Busque 
i Montse Culebras; Capgrossos: Ophélie Deri-
eux i Mònica Agustí; Gegantons: Neus Pla i 
Maite Parellada.
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“Font-Tallada”
deixa de publicar-se
en paper
i es reconvertirà
en mitjà digital
Just 44 anys després de l’aparició del pri-
mer número, per aquest Sant Jordi surt 
al carrer la darrera edició en paper de 
“Font-Tallada”, el butlletí de Sant Pere 
Molanta i l’Arboçar. És el número 448 i 
en les seves pàgines s’hi pot trobar un 
sentit balanç de comiat i els detalls de la 
reconversió de la publicació en un mitjà 
digital.

Font-Tallada va ser gestada per mossèn 
Jordi Carbonell el 1974, tenint com a 
àmbit territorial de difusió dos pobles de 
municipis diferents que compartien par-
ròquia. L’estudiós local Pere Sadurní en 
va ser el director i ànima fi ns l’any 2004 
i des de l’any 2005 és una entitat for-
malment constituïda, amb prop de 200 
subscriptors.

Al llarg d’aquests 44 anys, Font-Tallada 
ha estat molt més que un butlletí que ha 
informat als veïns de Sant Pere Molanta i 
l’Arboçar. Ha promogut sortides culturals 
i va convocar concursos per a trobar els 
eslògans promocionals dels dos pobles. 
També ha fet una important feina de di-
fusió dels costums i de la història local.

El fons de Font-Tallada serà cedit a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Alt Penedès i es preveu 
que els seus 448 exemplars es digitalit-
zin per a poder ser consultats a través 
d’Internet.

El Casal d’Avis de Moja 
celebra el seu 25è 

aniversari 
El Casal d’Avis de Moja ha celebrat, diumen-
ge 15 d’abril, els seus primers 25 anys de 
trajectòria. Abans de començar el dinar d’ani-
versari, l’actual presidenta de l’entitat, Teresa 
Miralles, i els expresidents Jaume Milà i Maria 
Forné, van descobrir a la façana del local una 
placa commemorativa acompanyats per l’al-
calde, Lucas Ramírez, i per la regidora de gent 
gran, Arantxa Torres.

Durant el dinar de germanor, la presidenta 
del Casal d’Avis, Teresa Miralles, va recor-
dar la Junta que va constituir l’entitat, el 5 
de març de 1993. El primer president va ser 
Josep Font, ja traspassat, i l’acompanyaven 
en aquella Junta fundacional Antoni Girona, 
Jaume Rovira, Jaume Ràfols, Ventura Bolaños 
i Josep Torres. El dinar també va incloure un 
homenatge als 13 socis i sòcies de l’entitat 
que tenen més de 90 anys. Són Enriqueta Ber-
tran, Natàlia Curto, Pepita Forné, Maria Hill, 
Josep Inglada, Joan Mitjans, Teresa Prats, Ma-
ria Puig, Aurèlia Rafecas, Montserrat Sendra, 
Montserrat Tarragó, Joan Tort i Francisca Vila.

Es compleixen 25 anys
de les primeres emissions 

de Canal 20
Canal 20-Ràdio Olèrdola començava les se-
ves emissions el 13 d’abril de l’any 1993, fa 
tot just 25 anys. En el seu origen l’emissora 
estava concebuda principalment com un vehi-
cle de promoció del municipi, esdevenint el fi l 
musical de molts establiments de la comarca 
i popularitzant l’eslògan “Olèrdola, el bressol 
del Penedès”. Amb el temps, l’emissora va 
anar ampliant i estabilitzant una graella infor-
mativa que ha convertit Canal 20 en un mitjà 
de referència ineludible per a saber què passa 
a Olèrdola. 

L’Ajuntament assumeix la gestió directa de 
l’emissora i garanteix que es comparteixin 
esforços i continguts informatius entre mit-

jans públics de titularitat municipal, com el 
butlletí mensual “Olèrdola Informació”, l’es-
pai de notícies i d’agenda del web olerdola.
cat, els comptes de “Comunicació Olèrdola” 
a les xarxes socials i el servei de premsa de 
l’Ajuntament.

Els actes de celebració dels 25 anys de Canal 
20 es preparen pel proper mes de setembre, 
coincidint amb l’inici de la primera temporada 
de programació estable de la ràdio.

Antoni Palazón i Mercè Mitjans, del consell de redacció
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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

Actes des de l’Ateneu Mogenc
Des de l’Ateneu Mogenc s’ha programat per 
aquesta primavera un cicle de xerrades relaci-
onades amb la salut i la dieta, obertes a tot-
hom i sense inscripció prèvia:
· “Nous hàbits i diversitat alimentària“ el diven-
dres 11 de maig a les 20.30 h a La Xarxa a 
càrrec de Lluïsa Santacana, dietista.
· “Salut Natural” el dijous 7 de juny a les 
20.00 h a La Xarxa a càrrec de Roser Farré, 
naturòpata.
L’Ateneu també organitza dues sessions de cur-
sos de cuina a La Xarxa:

Preinscripció a les escoles 
bressol fi ns l’11 de maig 
Les famílies interessades en accedir a una plaça 
a les escoles bressol d’Olèrdola, hauran de pre-
sentar la sol·licitud de preinscripció entre el 2 i 
l’11 de maig a l’escola bressol de la seva elec-
ció, de dilluns a divendres en l’horari següent:
• Les sol·licituds de preinscripció per l’escola 

bressol Gotims es recolliran en aquest centre 
de 8:30 a 10:00 h

• Les sol·licituds de preinscripció per l’escola 
bressol El Pàmpol es recolliran en aquest 
centre de les 14:30 a 16:00 h

La documentació necessària per tal de formu-
lar la preinscripció es facilita a les escoles bres-
sol, en el propi Ajuntament i a la pàgina web 
www.olerdola.cat.

Per qualsevol dubte, les persones interessades 
es poden adreçar a l’Escola Bressol Gotims 
(carrer Lluís Companys s/n, de Moja), al telè-
fon 93 817 27 92; a l’Escola Bressol El Pàmpol 
(recinte Escola Rossend Montané, al carrer 
Wilson de Sant Pere Molanta), al telèfon 93 
892 35 93; o bé al mateix Ajuntament d’Olèr-
dola, al telèfon 93 890 35 02.

· 5 de maig a les 18.00 h taller de sushi. 
Places limitades. Per a majors d’11 anys. Ins-
cripcions a ateneumogenc@gmail.com.
Assistència al curs amb donatiu. Donatiu socis de 
l’Ateneu 20 €, donatiu no socis de l’Ateneu 25 €
· 9 de juny a les 18.00 h taller d’arrossos.
Places limitades. Per a adults. Inscripcions a 
ateneumogenc@gmail.com.
Assistència al curs amb donatiu. Donatiu socis 
de l’Ateneu 10 €, no socis de l’Ateneu 12 €
...I es prepara un concert:
Divendres 1 de juny a les 23.00 h actuarà 
al Local Nou de Moja els MIAÚ

Proposa candidatures al
premi Rossend Montané
L’Ajuntament d’Olèrdola fa una crida ober-ta a veïns i entitats del municipi perquè, si ho desitgen, presentin propostes de candidatures al premi Rossend Montané. El guardó té el propòsit de reconèixer el treball fet a favor d’Olèrdola per persones i entitats i es lliurarà per 26è any en la Tro-bada d’Olèrdola, el diumenge 20 de maig.Les propostes es poden fer arribar a mu-linaripm@olerdola.cat fi ns el proper di-lluns 30 d’abril. A partir de les propostes rebudes i de valorar els arguments que s’exposin per defensar-les, la permanent del Consell Consultiu de Cultura les tindrà en consideració per escollir els guardonats.


