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Les escoles fan viure 
l’ambient de Sant Jordi 
Com és habitual en els darrers anys, a Olèrdo-
la l’ambient de Sant Jordi s’explicita gràcies a 
l’activitat que despleguen les escoles del mu-
nicipi. Tant les escoles bressol com les escoles 
d’educació infantil i primària realitzen propos-
tes especials que, en molts casos, culminaven 
dilluns 23 d’abril, coincidint amb la diada de 
Sant Jordi.

A l’escola Circell de Moja els alumnes de 6è 
muntaven parada de llibres i roses. Aquest any 

Treball comunitari de l’escola Rossend Montané
per a completar un Ecomural 

Presentació a Sant Miquel del llibre dedicat
a Josep Raventós Valldosera
El grup de Recerca Històrica de l’Ateneu Mogenc “Fem poble”, en elaborar 
el llibre dedicat a la figura de Josep Raventós Valldosera, tenia el propòsit 
prioritari de donar a conèixer a tot el municipi la trajectòria de qui fou el pri-
mer alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi universal. Per això ha fet fins a tres 
actes de presentació, en els tres pobles històrics del municipi. El primer, Moja 
l’acollia, durant el mes de gener; el segon s’organitzava al febrer a Sant Pere 
Molanta. I el tercer es vivia dimarts 24 d’abril, al Casal d’Avis de Sant Miquel.

Alumnes de tots els cursos, les seves famí-
lies i l’equip de mestres de l’escola Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta van sumar 
els seus esforços de manera coordinada per a 
completar, divendres 27 d’abril, la realització 
d’un ecomural a l’interior del pati de l’escola. 
El mural es va pintar en la façana més pròxima 
a l’edifici que acull les aules de primària i va 
ser una de les activitats centrals de les inten-
ses jornades culturals que ha viscut l’escola al 
voltant de la celebració de Sant Jordi.

L’ecomural recull elements d’identitat d’Olèr-
dola treballats pels alumnes a partir d’una 
visita feta per tota l’escola al conjunt mo-
numental, el primer trimestre d’aquest curs. 
Entre els elements representats hi ha la torre 
de la muralla, el Pla dels Albats, arbres com 
l’alzina o la verema dels romans.

tampoc hi ha faltat la roda de contes, que per-
met als més grans de l’escola explicar contes 
als més petits. Per Sant Jordi, a l’escola Ros-
send Montané de Sant Pere Molanta es vivia 
l’acte de lliurament dels Jocs Florals.

En les dues escoles es rebia la visita d’autors 
que permetien als alumnes disposar d’un di-
vers mostrari de manifestacions artístiques, 
amb protagonisme de creadors literaris. Una 
de les visites destacades es vivia dilluns 16 a 
Sant Pere Molanta, amb la coneguda escripto-
ra i comunicadora Asha Miró. La mateixa Miró 
subratlla que aquest contacte amb els lectors 
dona energia als autors. Comentant el seu lli-

bre “La petita filla dels Ganges”, podia parlar 
de temes com l’adopció, la multiculturalitat i 
contribuir a que els infants siguin conscients 
de la situació que viuen nens que han hagut 
de deixar els seus països d’origen.
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Fins el 28 de maig
es pot votar la inversió
del pressupost participatiu
Continua el procés per a decidir el destí de 
80.000 euros€del capítol d’inversions del pres-
supost de l’Ajuntament d’Olèrdola d’aquest 
2018. Després del període obert per a fer 
propostes d’inversió, ara toca escollir entre els 
projectes presentats pels veïns.

Es podrà fer per Internet, a http://transpa-
rencia.olerdola.cat, entre el 14 de maig a les 
10:00h i el 28 de maig a les 10:00h. També hi 
ha l’opció de votar presencialment: a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, del 14 al 28 de maig, en 
horari de 7:30 a 15:00h. O bé al Centre Cívic 
La Xarxa de Moja, el dimarts 15 de maig, de 
17:00 a 20:00h; o al Centre Cívic Gatzara de 
Sant Pere Molanta, dilluns 21 de maig, de 17:00 
a 20:00h.

Ona Martí, en infantil,
i Isabel Torrents, en adults, 

guanyen el 3r premi
literari d’Olèrdola

Amb el conte “Ca la Pepa, una floristeria 
extraordinària”, Ona Martí ha guanyat la 
categoria infantil del 3r Concurs Literari 
Sant Jordi d’Olèrdola. En l’apartat d’adults, 
el primer premi era atorgat a Isabel Torrents 
pel poema “Avui Llibertat”.

La lectura de les obres guanyadores per 
part de les mateixes autores va ser un 
dels moments rellevants de l’acte de 
lliurament de premis del certamen, que 
acollia dijous 26 d’abril el saló de sessi-
ons de l’Ajuntament d’Olèrdola.

En el seu relat, Ona Martí explica la 
història extraordinària d’una nena 
que visita una floristeria i després una 
casa del tot excepcionals. En el conte 
d’aquesta alumna de 5è de l’escola 
Circell de Moja s’hi recull el missatge 
que aquestes coses extraordinàries 
només les pot veure “qui és realment 
feliç”. El primer premi estava dotat 
amb un val de 40euros de regal a 
Abacus, invitació doble pel Vinseum, 
el còmic “Cessetans” i el regal del 
MAC tiquet, que permet visitar 5 
museus del Museu d’Arqueologia 
(Ullastret, Empúries, Olèrdola, Giro-
na i Barcelona), pel preu d’un.

El segon premi de la categoria 
infantil el rebia Mar Garbín, de 
l’escola de Sant Pere Molanta, 
pel seu relat “Els contes”; mentre 

que Mohamed Morabit, també de l’escola 
Rossend Montané, va obtenir el tercer premi 
per la poesia futbolística “som un equip”. 
A més del diploma, el segon i tercer pre-
mi rebia com a guardó les invitacions pel 
Vinseum, un llibre sobre Olèrdola i el MAC 
tiquet.

En l’apartat d’adults, Isabel Torrents, de 
Vilafranca, guanyava amb una poesia rei-
vindicativa que vincula un viatge recent de 
l’autora a Nicaragua amb el clam per la lli-
bertat dels presos polítics. La poesia “Avui 
llibertat” finalitza amb els explícits versos “ 
per ella, per tu, per mi... prou presos, prou 
exiliats/Torneu-nos la llibertat!”. La gua-
nyadora rebia un val de regal de 40 euros 
per la llibreria Odissea de Vilafranca, així 
com invitacions al Vinseum, el MAC tiquet 
i el còmic “Cessetans”.

El segon premi el rebia Manel Córdoba, 
guanyador de l’any passat, per la poesia 
“Per què no plores petit negre”; mentre que 
Elisabet Soler, de Sant Pere Molanta, rebia 
el tercer premi pel tendre conte “El mag del 
circ”. Tant el segon com el tercer premi es-
taven dotats amb invitacions al Vinseum, un 
llibre sobre Olèrdola i el MAC tiquet.

El regidor d’ensenyament de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Pere Sadurní, indicava que en 
només tres edicions el concurs ja s’havia 
fet un lloc entre les propostes culturals del 
municipi, aportant també projecció exte-
rior i captant participants de la comarca o 
de fora, com havia estat aquest any el cas 
d’una obra provinent de Sant Carles de la 
Ràpita. Sadurní refermava la voluntat de 
l’Ajuntament de donar continuïtat a aquest 
concurs i es mostrava satisfet per haver re-
but fins a 28 originals, de temàtica i estils 
molt variats.
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GRUP  MUN IC I PA L
D ’ A LT ERNAT I VA
PER  O LÈRDOLA - PM

Benvolgudes olerdolenques i 
olerdolencs,

Un dels temes que segurament preocupen 
més a una gran part de veïns del municipi, 
i que cal afrontar, són les urbanitzacions de 
Daltmar i Can Trabal, tant per la seva situ-
ació urbanística en la que es troben, com 
per les lleis d’urbanisme que no acompa-
nyen a donar solucions fàcils o ràpides.
I és per això, que des de que vam entrar 
al govern les urbanitzacions són una de 
les nostres prioritats. Treballem per regu-
laritzar i acabar amb el problema endèmic 
d’aquests dos nuclis. La nostra voluntat és 
que l’Ajuntament pugui actuar a les urba-
nitzacions igual que fa a la resta del muni-
cipi i els veïns i veïnes puguin demanar les 
seves corresponents llicències per edificar 
en les seves parcel·les, al igual que es pot 
fer a la resta de nuclis consolidats.
Fa 3 anys, tant a Daltmar com a Can Trabal, 
les juntes de compensació estaven desa-
paregudes i no feien la seva funció com a 
tal. En els últims tres anys amb els suport 

decidit de l’equip de govern i una gran vo-
luntat per part d’uns quants veïns i veïnes 
s’ha aconseguit poder tenir les dues juntes 
de compensació activades i treballant en 
ferm per poder tirar endavant la recepció 
de les urbanitzacions.
Des d’aquí ens agradaria explicar quines 
han sigut les accions preses i que han fet 
possible que a dia d’avui hi hagi les juntes 
rectores en funcionament:

• Una de les accions ha estat buscar el 
suport tècnic per encaminar la situació. 
Cal recordar en aquest apartat, que la 
llei limita l’actuació de l’Ajuntament en 
aquest punt.
• Un altre punt a remarcar és el recol-
zament que s’ha donat en tot moment 
des de l’Ajuntament per buscar soluci-
ons i col·laborar activament en la con-
vocatòria de les primeres assemblees per 
poder iniciar la nova junta rectora. Sense 
aquesta col·laboració segurament a dia 
d’avui no tindríem la formació d’aques-
tes juntes.

Tanmateix cal recordar que hem aconse-
guit recepcionar l’enllumenat de Daltmar i 
preveiem invertir 120.000 euros per millo-
rar el seu estat. A Can Trabal hem redactat 

un projecte de renovació de les instal·la-
cions d’enllumenat per tal de resoldre les 
deficiències de seguretat detectades, amb 
un pressupost de més de 300.000 euros.
Aquesta part, és una part de la feina que 
no és visible, però que és necessària per 
poder arribar on estem ara i poder encarar 
el futur amb solucions plausibles. És per 
això que creiem que és molt important 
treballar conjuntament aquest problema i 
animem a tots els veïns i veïnes a donar 
suport a les noves juntes de compensació 
creades i a participar de les seves assem-
blees.
S’han realitzat moltes reunions i s’ha fet 
molta feina per arribar fins aquí. Estem 
convençuts que tot el treball fet serà de 
gran utilitat per resoldre la situació de 
Daltmar i Can Trabal, i que en els propers 
anys, els veïns i veïnes de les urbanitza-
cions podran gaudir de la igualtat i dels 
mateixos avantatges que la resta de nuclis 
consolidats.
Un altre tema de justícia que també cal 
afrontar de manera immediata a Olèrdola 
fa referència a un tema de “justícia fiscal”. 
L’última ponència per la revisió dels valors 
cadastrals a Olèrdola és de l’any 1987, fet 

que provoca que les bases liquidables no 
estiguin del tot ajustades, malgrat que els 
augments percentuals que els últims exer-
cicis el Ministeri ens ha fet aplicar en els 
valors cadastrals, han fet que la diferència 
entre el preu de l’any 1987 i l’actual no 
sigui tan gran, però això no implica que 
la nostra contribució via IBI la puguem 
considerar la correcte, possiblement hi ha 
veïns i veïnes que paguem més i altres que 
paguen menys.
Sense cap afany recaptatori des de l’Ajun-
tament i la Gerència Regional del cadas-
tre hem iniciat els preparatius per a fer 
la revisió dels valors cadastrals. Aquesta 
revisió no comportarà majors ingressos 
per l’Ajuntament, més aviat el contrari els 
primers anys.
En breu es farà la publicació del calen-
dari del procés de revisió i comunicació. 
L’Ajuntament d’Olèrdola i la Gerència del 
cadastre posarem tots els mitjans per re-
soldre qualsevol dubte dels olerdolencs i 
olerdolenques.
Per acabar volem recordar que la trobada 
se celebrarà els propers dies 18, 19 i 20 
de maig, us hi esperem a totes i tots en 
un cap de setmana ple d’actes per gaudir.

GRUP  MUN IC I PA L
DE L  PART I T  DEMÒCRATA 
EUROPEU  CATA LÀ 

Benvinguts olerdolencs i olerdo-
lenques,
Als plens municipals anteriors, 

es van aprovar sols amb els vots d’APO-
CP, la pujada d’alguns impostos o taxes 
per a l’any 2018.
Actualment el nostre grup està participant 
en 2 comissions de treball: la dels pressupos-
tos participatius i la de les escoles bressol.
Pel que fa a la dels pressupostos partici-
patius, de moment, estem satisfets amb 
el funcionament, i us animem a participar, 

tot i que lamentem, tal i com vam exposar 
a la comissió que els joves de més de 16 
anys no puguin participar, i sigui requisit 
imprescindible per a participar tenir 18 
anys. Esperem i confiem que en el següent 
procés participatiu, el jovent, que és el 
FUTUR, ja puguin participar. 
Pel que fa a la comissió de les taxes de les 
escoles bressol, el nostre grup manifestem  
que no estem d’acord amb cap augment, 
cap pujada, de tarifes i que aquestes hau-
rien de ser per rendes. Estem treballant 
a fons, i hem presentat a la comissió 
propostes per a bonificar (rebaixar) 
aquesta taxa com poden ser: bonifica-
cions per a famílies residents a Olèrdola, 

bonificacions per a famílies monoparen-
tals, bonificacions per a famílies nombro-
ses, bonificacions per a famílies on l´infant 
tingui alguna discapacitat reconeguda i 
acreditada de forma oficial, i bonificacions 
per cada dos infants matriculats perta-
nyents a la mateixa unitat familiar. Cal dir, 
que en altres municipis del nostre entorn, 
aquestes bonificacions ja s´apliquen, per 
tant, entenem que són possibles. Bé, a 
veure com evolucionarà aquesta comissió i 
a veure què decideix fer el nostre equip de 
Govern amb el preu que paguen les famí-
lies per les llars d’infants.
I pel que fa a altres temes, doncs desitjarí-
em que invertissin en tenir uns parcs infan-

tils en les millors condicions possibles, que 
no posessin unes condicions tan estrictes a 
les entitats per a rebre subvencions, ja que 
això fa que algunes entitats no la demanin 
o bé que renunciïn a ella, que els nostres 
avis, alguns amb cadira de rodes, puguin 
passejar tranquils pels nostres carrers, que 
l’ambulatori de Sant Miquel per fi s’obri... 
En fi, confiem i esperem que algun dia les 
coses al nostre municipi siguin diferents i 
que molts problemes i qüestions es resol-
guin. Nosaltres, com sempre, treba-
llem per a millorar el nostre munici-
pi, Olèrdola, i ser la veu de molts de 
vosaltres!!!

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 
olerdolencs,

Segell InfoParticipa, aquest any no.
El Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va atorgar fa pocs 
dies el segell InfoParticipa.
Aquests guardons s’atorguen avaluant 
la informació que es publica als webs de 
les administracions públiques; en concret, 
s’analitza si la informació publicada facilita 
que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui 
saber quins són els representats polítics 
del municipi, com es gestionen els recursos 
col·lectius i quines formes de participació 
posen al seu abast, i més enllà d’això, es 

valora que la informació sigui accessible.
L’Ajuntament d’Olèrdola aquest any no ha 
obtingut el segell i ha suspès en 18 dels 
52 indicadors, moltes vegades per falta 
d’actualització de la informació facilitada 
al web. Olèrdola va obtenir el segell Info-
Participa l’any passat i potser l’equip de 
govern va pensar que ja estava bé. Donccs 
no, s’ha de revalidar cada any. I això que 
aquests indicadors no avaluen el temps 
de resposta a les instàncies que presenta 
l’oposició ni les reiterades gestions que 
hem de fer per aconseguir la informació 
necessària per poder fer la nostra feina de 
control de la gestió de l’equip de govern. 
Hem hagut de denunciar a la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública (GAIP) per què algunes instàncies 
ens fossin respostes després de mesos 
d’haver sol·licitat la informació.
La transparència de què presumeixen no 

és tal. Si l’any passat en feien bombo i 
plateret enguany s’hi haurà de posar re-
flexió i compromís. Esperem que el segell 
de transparència InfoParticipa que llueix a 
la pàgina web de l’Ajuntament sigui retirat 
aviat, ja que aquest any no s’ha obtingut.
Consultori de Sant Miquel
En la nostra columna del mes de maig de 
l’any passat ens fèiem ressò de la carta 
que van rebre els miquelencs i miquelen-
ques anunciant la suspensió temporal del 
servei al consultori mèdic de Sant Miquel 
per deficiències tècniques que impedien el 
correcte funcionament del servei informà-
tic. També explicaven la incompetència de 
l’equip de govern i la seva responsabilitat 
en el tancament del servei. Un any després 
el consultori continua tancat.
25è aniversaris
Des de la nostra columna volem felicitar al 
Casal dels Avis de Moja pel seu 25è ani-

versari i per la feina feta des del seu inici 
fins l’actualitat. A tots ells i elles felicitats.
Canal 20 Ràdio també ha complert el seu 
25è aniversari. Durant aquests anys ha 
portat a les llars la informació municipal, 
s’ha fet ressò de les activitats de les enti-
tats i associacions, de la cultura del munici-
pi, de l’esport i de l’activitat política.
Des dels seus inicis ha comptat amb grans 
professionals que la van fer referent a la 
comarca i que ara amb pocs recursos i amb 
molt d’esforç fa que estem al dia del que 
passa al municipi, fins al punt que des de 
l’oposició som sabedors d’actes i informa-
cions per aquest canal.
38a Trobada d’Olèrdola
Convidem a totes les olerdolenques i oler-
dolencs a participar dels actes i activitats 
de la Trobada d’Olèrdola. És una bona 
oportunitat per a fer municipi.
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El Bar Avinguda de Moja 
ha celebrat el seu
50è aniversari

En la memòria col·lectiva del poble de Moja 
el bar Avinguda ocupa un lloc preferent. Punt 
de trobada de veïns, apreciat per la seva cuina 
casolana i implicat en l’activitat associativa del 
poble, el bar ha passat a formar part de la vida 
de molts mogencs des de que va obrir portes. 
I d’això ja en fa just 50 anys. Aquest rodó ani-
versari no s’ha passat per alt i el passat di-
vendres 13 d’abril el bar acollia una festa per 
commemorar aquest mig segle de vida, reunint 
a més d’un centenar de clients. Al capdavant, 
la parella que regenta l’establiment: Pere Mit-
jans i Paqui Paredes.

En una entrevista per Canal 20-Ràdio Olèr-
dola, Pere Mitjans explicava que el bar el van 
muntar els seus pares, Catalina Pérez i Josep 
Mitjans, en l’espai del celler de casa, en l’ac-
tual carrer de la Carrerada. Van obrir per la 
Setmana Santa de l’any 1968 i la seva entrada 
en funcionament suposava tota una novetat al 
poble, que llavors no tenia cap bar.

En el moment de jubilar-se el pare, Pere Mit-
jans va optar per “treballar a casa” i continu-
ar el negoci, junt amb la seva dona. Era l’any 
1992 i el canvi va suposar ampliar el bar amb 
el menjador nou. 

Èxit de les jornades
de portes obertes
a les escoles bressol

A mitjans del mes d’abril es realitzaven amb 
èxit de convocatòria les jornades de por-
tes obertes a les escoles bressol municipals 
d’Olèrdola. Dilluns 16 tenia lloc la jornada a 
l’escola Gotims de Moja i dimecres 18 a les 
instal·lacions que utilitza l’escola bressol El 

La barra d’un bar és un lloc de confidències. 
Dels seus pares, en Pere va aprendre a ser 
extremadament discret. Però el bar Avinguda 
no ha estat indiferent a iniciatives sorgides del 
poble. En les cercaviles de les festes majors, 
és lloc de parada i són moltes les entitats i 
particulars els qui fan servir la seva cartellera 
per anunciar actes o donar a conèixer alguna 
informació de servei. Sovint, s’hi poden adqui-
rir tiquets per a participar en esdeveniments o 
formalitzar inscripcions. Bona mostra d’aquest 
vincle del Bar Avinguda amb el seu entorn és 
l’estreta relació mantinguda amb l’AE Moja. 
Entre les parets del bar el club va fer les seves 
primeres passes fundacionals, fa 48 anys.

Pere Mitjans recorda amb orgull el mestratge 
dels seus pares i agraeix als clients una fideli-
tat que ha fet possible que el Bar Avinguda ar-
ribi a complir 50 anys envoltat de complicitats.

La bona resposta de les famílies fa pre-
veure que es podran assolir els objectius 
de matriculació

Pàmpol dins del CEIP Rossend Mon-
tané de Sant Pere Molanta. En tots 
dos casos hi va haver una afluència de 
famílies superior a l’expectativa inicial, 
detectant-se una gran predisposició a 
conèixer els detalls del funcionament.

La preinscripció es pot fer a Olèrdola fins 
l’11 de maig, portant la documentació a 
l’escola bressol triada en primera opció. 
A l’escola bressol Gotims s’oferta una 
aula de nadons, amb 8 vacants, així com 
10 vacants a l’aula d’1-2 anys; i 8 a la de 
2-3 anys. 

A l’Escola Bressol El Pàmpol, hi ha 12 va-
cants per a l’aula mixta dels nascuts els 
anys 2017 i 2016.

CAMINADA POPULAR

MOJA-MONTSERRAT

9è memorial Joan Canela

9 de Juny de 2018

Hora sortida: 19:00 hores (Plaça de l’església)

Hora Plaça: 18:00 hores

Preu: 22 euros,  inclou: Esmorzar, samarreta i obsequi 

al finalitzar, transport, avituallaments líquids i sòlids i as-

segurança.

Material obligatori: Portar entrepà 

per sopar, mitjons de recanvi, roba cò-

moda, calçat còmode i lleuger, lot (si és 

possible, per comoditat, portar frontal 

de cap).

Límit inscripcions: 100 participants

Les inscripcions es podran fer al Bar 

Avinguda de Moja o també a: http://

corremperlaterra.cat/lliga/web/inscrip-

cions/  
En el moment d’inscripció s’ha de fer 

el pagament.  

Organitza: Espardenya Rebentada
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L’Escola de Puntaires 
celebra el seu 23è 
aniversari i té un maig
ple de trobades

L’exposició “Jocs
i joguines a l’antiguitat” 
arriba a Olèrdola

Tast d’època medieval 

Des del passat 15 d’abril i fins el proper 
26 d’agost es pot veure a la seu d’Olèrdo-
la del Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
al conjunt monumental, l’exposició ‘’Jocs i 
joguines a l’antiguitat’’.
Produïda pel Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya a través d’Arqueoxarxa, la xarxa de 
museus i jaciments arqueològics de Catalu-
nya, l’exposició Jocs i joguines a l’antiguitat 
és una mostra itinerant que ha estat con-
cebuda pel Museu de Badalona. La mostra 
recull prop de 130 peces arqueològiques, 
procedents de 13 museus de Catalunya. Hi 
destaquen: un sonall de bronze del Museu 
Nacional d’Arqueologia de Tarragona, una 
nina hel·lenística del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries, una figureta de ca-
vall del Museu de Tàrrega o un taulell an-
dalusí del Museu Comarcal de la Noguera, 
de Balaguer. 

Olèrdola també hi és present en aquesta 
exposició, aportant fins a tres fitxes de jocs 
trobades en el jaciment. L’exposició es pot 
veure, de dimarts a diumenge, de 10 del 
matí a dos quarts de 6 de la tarda. Amb propostes complementàries i sota l’or-

ganització del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, diumenge 22 d’abril es podia fer un 
evocador tast d’època medieval al conjunt 
d’Olèrdola gràcies a la jornada “Recreant la 
història”. Durant el matí es va poder conèixer 
el recull de relats mítics de tradició oral “Oler-
dulae. Els Contes del Penedès” obra del folk-
lorista Bienve Moya. Oriol Garcia Quera expli-
cava el treball que conté el còmic “Terra de 
frontera. Olèrdola 1058” i per arrodonir-ho, 
l’entitat “Hereus de la història” culminava 
la jornada mostrant com era un campament 
medieval militar del segle XI.

Per la primavera, l’Escola de Puntaires d’Olèr-
dola té molta activitat. I aquest 2018 no és 
cap excepció. Durant el mes d’abril han ce-
lebrat el seu 23è aniversari amb un berenar 
i el passat dia 8 van organitzar un autocar 
per participar en una Trobada de Puntaires a 
Mollerussa. En les properes setmanes ja han 

concertat la seva presència en la trobada con-
vocada a Olesa de Bonesvalls, el proper 6 de 
maig; a Banyeres del Penedès, el dia 13 de 
maig; a la Trobada general de Catalunya, el 
20 de maig a l’Arboç; i a la trobada que orga-
nitza el proper 10 de juny el Casal d’Avis del 
carrer Peguera de Vilafranca.

Per primera vegada des de la seva fundació, 
l’escola de Puntaires no podrà participar en 
la Trobada d’Olèrdola, que se celebra el cap 
de setmana del 19 i 20 de maig. Ja havien 
confirmat la seva inscripció a la Trobada Ge-
neral de l’Arboç, que es fa el diumenge 20 de 
maig, quan es van assabentar dels dies de la 
Trobada.

Visita a les premses
de vi medievals
Organitzada pel Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, dissabte 28 d’abril tenia lloc una 
visita guiada per les restes arqueològiques 
de 5 premses de vi medievals del segle x i xi. 
Dues d’elles descobertes aquests últims anys 
d’excavacions fora del recinte emmurallat, i 
les altres dins el Conjunt Monumental.

La visita la conduïa l’arqueòleg Xavi Esteve 
i també ha comptat amb les explicacions de 

la directora del MAC Olèrdola, Núria Molist. 
L’activitat permetia posar de relleu la impor-
tància del jaciment d’Olèrdola a nivell euro-
peu en l’elaboració del vi, donat que també 
cal afegir-hi les 2 premses de vi medievals 
que es troben a les balmes de Can Castellví 
i Can Ximet.

La visita acabava amb un tast de cava Torre-
blanca. Els visitants eren de Berga i de Bar-
celona, i entre els assistents locals hi havia la 
presència de l’alcalde Lucas Ramírez; l’exal-
calde Josep Tort; així com els regidors Pere 
Sadurní i Arantxa Torres.
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Ja fa uns dies que la primavera ens acompa-
nya, dies més llargs, vinyes que floreixen i que 
ens regalen uns paisatges de fotografia i com 
no, ens comencen a envair les ganes de sortir 
i fer activitats a l’aire lliure. I què pot ser millor 
que gaudir de la festa major del municipi? 

Ja fa setmanes que hi treballem, i gràcies a 
l’empenta i ajut de treballadors de l’Ajunta-
ment, entitats i veïns anònims ja tenim prepa-
rada la 38a edició.

Arribem a aquestes dates amb la il·lusió de 
viure un nou cap de setmana envoltats de les 
amistats, la família, els veïns i tot un seguit 
d’activitats que ens faran gaudir d’un entorn 
tan històric i màgic com és el Castell d’Olèr-
dola. 

Desitjant que el bon temps de primavera ens 
acompanyi i puguem gaudir plegats de jocs, 

“Us convido a viure
la Trobada amb
germanor i alegria”

Salutació de l’alcalde

Van participar en el programa de TV3 “Bus-
cant La Trinca” i dos d’ells van ser-ne finalis-
tes, però no imiten a ningú. La seva proposta 
és un espectacle teatral “que equilibra gags 
d’humor d’autoria pròpia i la defensa d’algu-
nes de les cançons més emblemàtiques del 
repertori de La Trinca”. Així ho explicava un 
dels integrants dels ABO Show, en Benjamí 
Conesa, que destacava que el seu espectacle 
és un homenatge a La Trinca que aconsegueix 
reunir a un auditori molt divers, integrat per 
admiradors del trio de Canet de Mar però 
també per públic jove que connecta amb les 
cançons de La Trinca a través dels ABO Show.

Els ABO Show són un dels continguts desta-
cats de la 38a Trobada d’Olèrdola. Actuaran al 
conjunt monumental el dissabte 19 de maig, 
a partir de les 22:30h, amb entrada lliure. 
Dalt de l’escenari, els tres integrants dels ABO 
Show, (Antonio del Valle, Benjamí Conesa i 
Òscar Monclús) oferiran prop de dues hores 
d’espectacle que combinaran escenes còmi-
ques sobre la seva vida i l’impacte que els hi 
va suposar participar en el programa, amb la 

 “ABO Show” porta a la 
Trobada el seu espectacle 
teatral amb gags d’humor
i cançons de la Trinca 

espectacles i caminades per un entorn natural 
emblemàtic. 

Cada any el castell s’omple ben aviat de ten-
des de campanya, de famílies i amics que vo-
len gaudir de l’espai des del primer moment. 
Tallers per a la canalla davant muralles, una 
caminada per un entorn històric, un grup de 
gent que ja fa cua per les botifarres i canalla 
que corre amunt i avall entre rialles i crits. La 
nit enguany començarà amb un espectacle 
musical que ens farà cantar tot de cançons 
que coneixem per acabar ballant a ritmes 
més actuals i de festa major. Diumenge els 

matiners podran gaudir d’un bon esmorzar i 
la canalla podrà tornar a fer els seus dibuixos 
mostrant com viuen la Trobada. Tot seguit els 
lliuraments dels premis de dibuix i com no, 
l’esperat premi Rossend Montané, on es pre-
mia la trajectòria d’una persona i una entitat 
del municipi que, entre altres, hagin treballat 
per Olèrdola o que l’hagin donat a conèixer 
arreu. En acabar, els balls del municipi faran 
els seus balls de lluïment i a continuació, la 
paella ja ens espera, que la gana apreta. I per 
acabar el cap de setmana la tirolina, jocs d’ai-
gua i espectacle infantil faran les delícies dels 
més joves.

Veïnes, veïns, ens agradaria convidar-vos a 
pujar un cop més al castell i que visqueu la 
Trobada com la millor recepta de la primave-
ra, on el municipi, la germanor entre els veïns, 
l’alegria i el gaudi siguin els ingredients indis-
pensables.

Molt bona trobada!!!

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde d’Olèrdola.

interpretació de cançons de la Trinca que ja 
han passat a formar part de la memòria fes-
tiva del país.

La trajectòria dels ABO Show va començar el 
juliol de 2010, quan el Benjamí i l’Antonio 
responien a la proposta de l’Òscar de fer una 
breu actuació interpretant cançons de la Trin-
ca en una petita orquestra de Mora de l’Ebre 
que tenen els pares de l’Òscar. L’espectacle va 
anar creixent i el que va ser una actuació pun-
tual es va convertir en un muntatge estable. 

Estan a punt de començar la novena tempora-
da, han fet gairebé 100 actuacions i han vol-
tat per tot el país fins arribar a Olèrdola per la 
Trobada. Els ABO Show fan notar que moltes 
de les cançons de la Trinca són vigents per a 
apropar-nos a l’actualitat del país. Només cal 
pensar en “La faixa”. I troben a faltar grups 
que s’aproximin des de l’humor a la situació 
de viu el país, tal i com va fer la Trinca durant 
les dècades dels 70 i 80.
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–El tiquet del sopar popular i de la paella tenen un cost de
  3 i 6 euros, respectivament.
  Es poden obtenir als establiments del municipi i el mateix dia de la Trobada.
–Per accedir a l’Acampada caldrà haver-se inscrit a les oficines municipals,
  en el seu horari habitual, abans del 14 de maig.
–El servei de bar serà gestionat per una entitat del municipi.
–Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà servei de Wi-Fi gratuït.
 

Un any més, per la bona convivència i desenvolupament de la Trobada,
continuarà vigent el conjunt de normes d’obligat compliment pels assistents.

 
En cas de pluja els actes es realitzaran al Local Rossend Montané

de Sant Miquel d’Olèrdola.
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

38a Trobada d’Olèrdola
18, 19 i 20 de maig de 2018

 Diumenge 20 de maig
 
• A partir de les 8 del matí, Sardinada popular
  A càrrec del Grup gastronòmic 3pins

• De 10 a 12 del migdia, Concurs de dibuix.
  Podeu recollir el material al costat de l’aula taller.

• A les 11 del matí, al Pla dels Albats, Missa solemne

• A partir de les 12 del migdia, Lliurament dels Premis de dibuix infantil

• Seguidament, Lliurament del Premi Rossend Montané

• A continuació, Exhibició dels balls folklòrics del municipi

• A continuació, XXVII Paella popular.
   El preu del tiquet és de 6 euros.
   Col·labora: Plana Rodona, fruiteria i verduleria

• A partir de les 3 de la tarda, Súper-Tirolina!

• A 2/4 de 5 de la tarda, Actuació i animació infantil amb “Set de so”

• A partir de 2/4 de 6 de la tarda, “ACTIWAAT” Joc sobre energies
  renovables.
  Col·labora: Diputació de Barcelona,
  dins els Actes de la Setmana de l’energia

• A partir de les 6 de la tarda, Guerra d’aigua. Porteu banyador!

Ajuntament d’Olèrdola

 Divendres 18 de maig

• 2/4 de 10 de la nit, a un restaurant del Municipi.
   XXIV Sopar de regidors/es i exregidors/es al Restaurant La Serreta
   Prèvia reserva al telèfon de l’Ajuntament, 938 903 502.

 Dissabte 19 de maig
 
• A les 5 de la tarda, Accés a l’acampada.
   Caldrà presentar resguard d’inscripció.

• De 5 a 8 de la tarda, Inflables infantils.

• A les 6 de la tarda, Xocolatada popular.

• A les 7 del vespre, Olèrdola, 4000 anys d’història (visita guiada)
   Activitat gratuïta. Inscripció a mulinaripm@olerdola.cat Places limitades.
   Punt de trobada al Centre d’interpretació d’Olèrdola
   A càrrec de Tríade, serveis culturals.

• A partir de 2/4 de 9 del vespre, Botifarrada popular.
   El preu del tiquet és de 3 euros.

• A 2/4 d’11 de la nit, Actuació d’ABO SHOW
   Finalistes del concurs de TV3 “Buscant la nova Trinca”

• A continuació: Música de terrassa

• A les 3 de la matinada, silenci


