Olèrdolainformació
Butl l e t í Muni ci pal J u n y d e 20 1 8

Núm . 219

Es destinen a inversions més de
2 milions del romanent | p. 2

Els carrers del casc antic de Moja Senyalitzar els nuclis decorant les
seran de plataforma única | p. 3 rotondes, projecte guanyador dels
pressupostos participatius | p. 4

Font Tallada i Irene Alemany
El Mag Lari actua el 14 de juliol
reben el premi Rossend Montané a Moja | p. 8
| p. 5

2

Olèrdolainformació

Es reclama la llibertat
dels presos polítics
Durant el ple de l’Ajuntament de dimarts 29 de
maig es va aprovar una moció que exigeix la llibertat immediata dels presos polítics. La moció
la traslladava al ple el grup d’APO, tot i que en
el seu origen va ser una iniciativa del PDeCAT.
Segons es va exposar en el ple, el PDeCAT es va
negar a encapçalar la moció conjuntament amb
ApO. Després del debat en la comissió informativa prèvia al ple, PDeCAT i ERC tenien la voluntat
de portar al ple una moció ampliada que incorporés la proposta d’ERC de col·locar una pancarta a la façana de l’ajuntament i el llaç groc per a
expressar aquesta exigència de llibertat de manera més notòria. En el ple, el govern va defensar
que aquesta proposta no podia presentar-se com
a moció i calia convertir-la en prec, com s’havia
fet en anteriors ocasions.
La moció finalment aprovada també exigeix el
retorn dels exiliats i garantir els seus drets, donar
suport a les institucions d’autogovern i instar a
desactivar el 155. Tots els regidors hi van votar
a favor, llevat del portaveu del PDeCAT, Josep
Sánchez, que va votar en contra explicant que no
recolzaria cap moció que presentés ApO perquè
“és incoherent amb el suport que dona el PSC
al 155”.
La portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, lamentava que la moció “es quedés a mitges”i reclamava que es passés de les intencions als fets.
En el debat del ple, el portaveu del govern municipal, Xavier Serramià, assenyalava que “no tenien por de res”i recordava la independència de
criteri d’ApO. També expressava que es podia arribar a un acord sense que la petició fos entrada
com a moció. En l’apartat de precs i preguntes,
Mascaró va indicar que el govern municipal ja
havia respost per escrit feia dos mesos dient que
no posarien la pancarta.
El govern municipal refermava el seu compromís
amb la llibertat dels presos polítics i es va assenyalar que des de l’Ajuntament s’havia recolzat
en tot moment el dret a decidir amb actuacions
concretes. L’alcalde, Lucas Ramírez, lamentava
que la moció no s’aprovés per unanimitat.

Una de les inversions que es financen és l’itinerari de vianants
de Sant Pere Molanta al barri de Ferran

Es destinen a inversions 2 milions
provinents del romanent
En sessió ordinària de ple celebrada dimarts 29 de maig, l’Ajuntament d’Olèrdola
ha aprovat modificar el pressupost incorporant 2.018.910 euros per a inversions
reals. L’acord es va prendre amb els vots favorables d’ApO i el pronunciament contrari
d’ERC i PDeCAT.
El regidor d’hisenda, Xavier Serramià, exposava que les inversions es financen amb romanent de tresoreria i subratllava algunes
de les partides més destacades: 500.000
euros per al cobriment de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta; 350.000
euros per un conveni d’arranjament de
l’enllumenat de Can Trabal; 280.000 euros
per a la reforma de la Rambla Pau Casals;
210.000 per al camí del barri Ferran a Sant
Pere; 120.000 euros per a la millora de la
via pública; i 120.000 euros per a convertir
en plataforma única el carrer Manel Crespo
a Sant Pere Molanta.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, assenyalava que l’esforç inversor de l’Ajuntament era “equilibrat i repartit en tot el municipi, en funció de les necessitats”.
La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina
Mascaró, feia notar que alguns projectes
s’arrosseguen des d’inicis de legislatura,
com era el cas de la pista poliesportiva de
Sant Pere Molanta. També destacava en positiu que s’incorporessin 25.000 euros per a
substituir mobiliari malmès en les instal·lacions esportives, una demanada plantejada
de manera reiterada per ERC. Amb tot, indicaven que votaven en contra perquè no
havien participat en l’elaboració del pressupost, ni ara en la seva modificació.
Josep Sánchez, portaveu del grup municipal
del PDeCAT, recordava que des de la intervenció de l’Ajuntament s’ha assenyalat que
“s’incomplia la regla de despesa i caldrà un
pla econòmic financer”.

Xavier Serramià replicava que el compliment de la regla de la despesa es compta al
final de l’exercici i feia notar que si es complia “no podem gastar res”. També apuntava que un hipotètic pla econòmic-financer
seria fet per la Diputació i comprovaria que
l’Ajuntament té ingressos per afrontar les
despeses corrents.
Des del PDeCAT es va insistir en què per
a fer algunes inversions no es compleixen
requisits, com la falta de projecte en casos
com els carrers Manel Crespo, l’aparcament
anunciat a Moja i la rambla Pau Casals.
També es considerava que el cobriment de
la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta és “inviable” i posava en dubte que es
calculés l’estalvi que generarien inversions
en l’enllumenat de Can Trabal, quan no és
competència municipal.
Serramià assenyalava que han de tenir la
reserva de diners per a iniciar els concursos per a adjudicar projectes com el camí
de Ferran o la reforma de la rambla Pau
Casals. Des del govern es subratlla que les
inversions no obligaven a tenir una despesa
en manteniment i que projectes com el de
l’enllumenat de Can Trabal s’han de fer perquè és una actuació d’urgència.
El ple també aprovava una altra modificació de pressupost, en aquest cas per valor
de 729.000 euros, finançats també per
romanent de tresoreria. S’incorporen al
pressupost partides per al camí de Moja a
Vilafranca; l’adquisició d’un vehicle elèctric;
l’edició del tercer còmic d’Olèrdola; la neteja de parcel·les; el manteniment de senyals;
despeses per contractació d’espectacles;
emergències i adquisició de nous aparells
desfribiladors. Altres partides es suplementen com la d’estudis i treballs tècnics; recollida de residus; diversos per festes majors;
treballs de jardineria o servei de recaptació.

Olèrdolainformació

3

L’Ajuntament d’Olèrdola
preveu invertir 1’5 milions
en transformar els carrers
del casc antic de Moja a
plataforma única
L’Ajuntament d’Olèrdola ja ha iniciat els tràmits
per a realitzar una de les actuacions més ambicioses que assumeix en l’espai públic en la darrera dècada: la transformació dels carrers del
casc antic del poble Moja a plataforma única.
L’estudi Hèlix ha elaborat l’avantprojecte que
prefigura opcions per afrontar aquesta transcendent actuació i un dels seus membres, l’arquitecte Pep Solé, exposava en un acte públic
al Local Nou de Moja que l’àmbit d’actuació
inclouria 14.000 metres quadrats de carrers
del casc antic. Aquesta superfície està delimitada pels carrers Sant Jaume, Bonaire, plaça Tedèum, carrers de Penyafel, Rafael de Casanova,
Avinguda Carrerada, carrers Llarg, Sindicat, Sol
i Migdia.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, anunciava
que aquest 2018 es preveu treure a concurs
públic la redacció del projecte, amb la perspectiva que les actuacions puguin començar a partir de 2020. L’alcalde apuntava que les obres
es contemplen fer per fases, amb una inversió
total propera al milió i mig d’euros i en un període estimat d’execució de quatre anys.
Pep Solé feia notar que a Olèrdola existien els
antecedents de l’estudi de mobilitat del municipi, elaborat el 2010; així com el Pla d’Accessibilitat d’Olèrdola, aprovat el 2014. El marc legal
determina que les voreres de qualsevol carrer
nou han de tenir una amplada de 1’80 metres,
així com ser de pavimentació dura, estable i
antilliscant.
Resoldre els dèficits d’accessibilitat
La pràctica totalitat del casc antic de Moja té
carrers d’amplades inferiors als 7 metres. Per
aquests casos, la solució que els municipis apliquen és la de fer desaparèixer “els espais segregats per a vianants i vehicles”i passar a plataforma única els carrers. La preferència és pels
vianants i la velocitat màxima permesa pels
vehicles és de 30 quilòmetres. L’avantprojecte
constata que la immensa majoria de voreres al
casc antic de Moja no superen els 90 centímetres d’amplada i comparteixen espai amb mobiliari urbà. El pas a plataforma única d’aquest
ampli àmbit del poble de Moja comportaria la
millora de la mobilitat però també “la millora
de la relació cívica”. Pep Solé subratllava que
en carrers estrets com els del nucli de Moja

L’amplada de les voreres al casc antic de Moja no supera els 90cm

“l’única solució per a resoldre els dèficits d’accessibilitat és el pas a plataforma única”.

del carrer i la quarta opció contempla instal·lar
llambordes en tota la nova secció del carrer.

Solé avançava que la plataforma única no
significava que es suprimís l’aparcament, tot
recordant que actualment a Moja existien 72
places d’aparcament perifèriques al centre, així
com la previsió de disposar de 200 més davant
de l’escola Circell. Per Solé “si no estem disposats a caminar 3 minuts, no hi ha solució a
l’aparcament”.

Els veïns assistents van plantejar dubtes sobre
itineraris de mobilitat, aparcament, evacuació
d’aigües i finançament. L’alcalde exposava que
la inversió l’assumia íntegrament l’Ajuntament
d’Olèrdola, deixant clar que en aquesta actuació no hi haurien contribucions especials dels
veïns. Ramírez també feia notar que aquesta
ambiciosa inversió la podia afrontar l’Ajuntament gràcies a la seva bona situació econòmica. Igualment també recordava que inversions
en la mateixa línia s’han fet a Sant Pere Molanta, mentre que a Sant Miquel es fa una inversió
inicial de 400.000 euros per a la millora del
seu casc antic.

Solé es mostrava convençut que el tractament
de la vialitat amb plataforma única “resol la
mobilitat en el centre de Moja” i subratllava
l’avantatge que suposava que els carrers disposessin de tots els serveis urbans, amb la qual
cosa “l’actuació es fa menys complexa i es pot
fer amb un pressupost raonable”.
Propostes d’actuació
Des de l’estudi Hèlix s’han proposat fins a
quatre propostes d’actuació. La primera opció suposaria mantenir les voreres i aixecar la
calçada a nivell superior de la vorada, aixecant
igualment els embornals. És la solució que ja
s’ha aplicat amb bons resultats al carrer Sant
Pere de Sant Pere Molanta. La segona de les
opcions suposaria fer una secció nova, amb
calçada de paviment asfàltic llis o imprès. La
tercera opció comportaria fer els carrers amb
pendent central i col·locar els embornals a l’eix

També responent una de les qüestions plantejades en la reunió, l’alcalde avançava que en
els carrers de 5 a 7 metres d’amplada es preveu l’aixecament de la calçada, com s’ha fet
al carrer Sant Pere de Sant Pere Molanta. En
els altres casos, el govern municipal es decanta
per instal·lar llambordes en tota la superfície
dels carrers.
Durant l’exposició feta al Local Nou, els veïns
van poder veure exemples de simulació que
permetien comprovar gràficament la millora
que tindrien els carrers de casc antic de Moja
un cop es realitzés aquesta transformació a
plataforma única.

L’avantprojecte s’ha presentat en una reunió oberta als veïns
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Senyalitzar els nuclis
amb rètols decoratius
a les rotondes, projecte
guanyador dels
pressupostos participatius

El projecte de senyalització dels nuclis urbans amb
rètols decoratius a les rotondes ha estat la proposta guanyadora dels pressupostos participatius
d’Olèrdola. El procés de participació el convocava
l’Ajuntament amb el propòsit que la ciutadania
triés el destí de 80.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal d’aquest 2018.
En la fase final de votacions hi arribaven quatre
projectes proposats per la ciutadania, dels 11 inicialment traslladats, després de comprovar-se que
reunien els requisits de la convocatòria pel que fa
a limitar-se a competències municipals, no excedir
de l’import establert i no comportar despeses afegides consolidables de manteniment.
Han votat 52 persones d’un total de 2.903 que tenien dret a fer-ho. La xifra de participació represen-

Aprovada la cessió
de terrenys perquè la
Generalitat construeixi
el nou consultori de Moja
El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del 29 de
maig aprovava cedir gratuïtament a l’Institut
Català de la Salut els terrenys per a construir el
nou consultori de Moja. Els terrenys estan situats al carrer Sindicat de Moja, 1-3, adjacents a
l’emplaçament de l’actual consultori.
L’alcalde, Lucas Ramírez, expressava la seva
confiança en què la construcció del necessari
nou consultori de Moja s’inclogui dins d’una inversió més gran que planifica fer a la comarca
el Departament, tal i com assenyalava en una
reunió recent amb l’Ajuntament d’Olèrdola la
directora territorial del CatSalut, Núria Puig.
Des d’ERC es va presentar una al·legació contra
la cessió dels terrenys, que va ser desestimada. Fina Mascaró, portaveu del grup municipal
d’ERC, defensava que es preguntés als veïns del
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ta l’1’79% del cens. El projecte de senyalització de
les rotondes amb rètols decoratius ha obtingut 18
dels 52 vots emesos, el que representa un 34’6%
dels vots.

Congelades les tarifes
de les escoles bressol

El segon projecte més votat ha estat el d’instal·lar
espais destinats a exercici a l’aire lliure, amb 13
vots i una quota de suport del 25%. La proposta
de construir skates parks rebia 12 vots, situant-se
amb un percentatge del 23%; mentre que la conservació del patrimoni natural era un projecte votat
per 9 veïns, que equivalen al 17’3% de la participació.

Les tarifes de les escoles bressol municipals
d’Olèrdola per al curs 2018-19 seran idèntiques
a les d’aquest curs escolar. Així ho ha anunciat
la regidora d’escoles bressol de l’Ajuntament,
Anna Boada, que recordava que la tarifa d’escolarització per a les aules de p1 i p2 es manté
sense variacions en els 145 euros mensuals.

Segons es descriu en el projecte presentat, la proposta guanyadora consistiria en l’adequació de les
rotondes o espais d’accés a les entrades dels nuclis
de població principals, col·locant-hi un rètol identificatiu del nucli. Es faria en els diferents nuclis de
població, creant una imatge unitària del municipi.
Tal i com s’indica en el projecte, l’actuació consistiria en la preparació de l’espai on es col·locaria el
rètol, la instal·lació de les lletres del nom del nucli
amb acer corten o similar, així com la millora dels
acabats i de la jardineria de la rotonda. S’estima
que el cost mig per rotonda se situaria en 12.000
euros i que l’actuació es faria en 6 rotondes. El
mateix projecte adverteix que la majoria de les rotondes a l’entrada dels nuclis no són de titularitat
municipal i que la realització de l’actuació estarà
condicionada a l’autorització de l’administració
afectada en cada cas (Diputació, Generalitat o Ministeri de Foment).

La congelació de quotes a les escoles bressol es
produeix en un context econòmic d’increments
de l’IPC i d’augments de costos inclosos en el
servei que es presta. El govern ha tractat amb la
resta de grups del consistori les tarifes a aplicar
en el servei, valorant diferents opcions. Des de
l’oposició es reclamava l’aplicació de més bonificacions i calcular la tarifa en funció de la renda familiar. Anna Boada recordava que aquest
model se seguia en escoles de municipis molt
més grans, com era el cas de Vilafranca, però no
descartava plantejar-ho a Olèrdola en un futur
després d’estudiar-ho amb deteniment.

Totes les dades relatives al procés participatiu
es poden consultar al portal de transparència de
l’Ajuntament d’Olèrdola.

municipi si estarien disposats a construir el consultori amb fons municipals. També qüestionava
que, en l’actual context que viu el país, fos el
millor moment per a fer la cessió dels terrenys.
ERC també feia notar que per a tenir una connexió informàtica al consultori de Sant Miquel
hagués passat més d’un any i encara la qüestió
no estava resolta. Però en canvi, el govern municipal tenia el convenciment que la inversió per
a un consultori mèdic nou es faria en pocs anys.
Mascaró també considerava que l’inici de l’expedient de la cessió hauria d’haver començat
amb un acord de ple, tal i com en el seu dia es
va fer amb la cessió a Ensenyament dels terrenys per a fer l’escola Els Pins. Ara, en canvi, la
cessió es culmina just a l’inrevés: amb un acord
del ple. El PDeCAT es va abstenir, sense precisar
els motius en el plenari.
El govern municipal subratllava que s’havia de
fer la cessió de terrenys perquè “si no fem mai
la cessió, mai es construirà el consultori”. Xavier Serramià, portaveu del govern, assenyalava
que si el municipi assumís el finançament de
la construcció els olerdolencs “pagarien dues

vegades el consultori”. Primer a través dels imposts que van a la Generalitat i després a través de l’aportació municipal. Serramià també
assenyalava que la llei de consultes populars
determina que les consultes convocades per
ajuntaments han de ser sobre competències
municipals. També subratllava que, per seguretat, en l’actual legislació els tràmits de cessions
patrimonials s’inicien primer amb la publicació
de l’expedient abans de procedir a l’acord plenari. L’alcalde també posava l’accent en què
l’acord de cessió suposava “posar pressió al
departament” i afegia que des de l’Ajuntament
s’havia fet allò que havia demanat el mateix
departament.
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La revista “Font-tallada”
i l’enòloga Irene Alemany
reben el premi Rossend
Montané
L’associació cultural “Font-tallada”, en l’apartat d’entitats; i l’enòloga Irene Alemany, en
l’apartat honorífic, han rebut el 26è premi Rossend Montané. L’acte de lliurament d’aquest
guardó, que reconeix el treball fet a favor del
municipi per persones i entitats, tenia lloc diumenge 20 de maig al Conjunt Monumental
dins dels actes de la 38a Trobada d’Olèrdola.
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, exposava
que amb el premi se li vol reconèixer a Font-tallada la seva llarga trajectòria i a la vegada
ajudar a afrontar la nova etapa de conversió
del butlletí imprès en un informatiu digital. Ramírez recordava que al llarg dels seus 44 anys
d’existència i dels 448 números publicats, el
butlletí de Sant Pere Molanta i l’Arboçar ha estat una iniciativa “del poble i pel poble”que no
ha deixat mai de ser un projecte col·laboratiu.
En nom del consell de Redacció de Font-Tallada, Antoni Palazon explicava que tenien
un sentiment “agredolç”en rebre el premi, en

referència al tancament de l’edició en paper
del butlletí després de 44 anys. Però també assenyalava que el guardó “suposa un alè d’aire fresc que ens anima a seguir”. I és que els
1.000 euros que té de dotació econòmica el
premi es dedicaran a digitalitzar els exemplars
de “Font-tallada” per a que estiguin a disposició de tothom qui els desitgi consultar arreu
del món.
Palazon també esmentava que “Font-tallada
”passa a ser un informatiu digital, amb web i
comptes a facebook, instagram i twitter. També va voler agrair i reconèixer la feina de tots
els col·laboradors que han format part de la
publicació.

La regidora de cultura, Arantxa Torres, va
qualificar a Irene Alemany com a “dona compromesa” que sempre estava disposada a collaborar. Copropietària de les bodegues “Alemany i Corrió”, viu a Sant Pere Molanta des de
fa 10 anys i va fer el pregó de la Festa Major
del poble l’any 2013. Elaboren el vi solidari
“Microscopi” a benefici de la recerca oncològica que es fa a l’Hospital de la Vall d’Hebron i
ha participat en espais de debat del món del vi
defensant la igualtat de la dona en aquest sector, tal i com es va posar de manifest durant la
xerrada que va pronunciar en commemoració
del 8 de Març a Olèrdola. Alemany es mostrava emocionada pel reconeixement i agraïa la
bona acollida que els hi ha donat el municipi.

Ambient de civisme i germanor en la 38a Trobada
Enmig d’un gran ambient de civisme i germanor, el cap de setmana
del 19 i 20 de maig el Conjunt Monumental d’Olèrdola ha acollit la
38a Trobada d’Olèrdola. Les primeres valoracions recollides en finalitzar els actes destacaven la satisfacció per haver-se fet tot el programa
tal i com s’havia previst, malgrat la incertesa que en alguns moments
van generar les canviants previsions meteorològiques. Només l’espectacle infantil de diumenge a la tarda, amb “Set de so”, es va avançar
sobre l’horari previst.

Aquest any s’interpreta que la coincidència amb altres esdeveniments
i que la Trobada se celebrés a mitjans de maig, hauria condicionat que
l’assistència a la festa del municipi no hagués registrat les xifres tan
elevades que s’assolien en les trobades de més participació.
El lliurament del premi Rossend Montané i l’actuació dels balls populars, diumenge al migdia, va ser el moment àlgid de participació de
la Trobada. Des de l’Ajuntament també es destaca la bona afluència
de públic que va tenir l’espectacle d’ABO show, dissabte a la nit, amb
humor i cançons de La Trinca.
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La paella popular de la Trobada de Sant
Pere Molanta reuneix a 120 persones

Els Gegants de Sant Pere, en les festes
del Corpus de Valenzuela

L’Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta ha ofert una primera valoració satisfactòria de la 11a Trobada popular de Sant Pere Molanta
celebrada el 26 i 27 de maig. L’assistència ha estat inferior a la d’altres
anys, però el balanç és positiu pel funcionament de les activitats i perquè
cal tenir en compte de que es tractava de la primera Trobada popular que
organitza la nova junta de l’entitat. En el cas de dissabte, la caminada
va comptar amb una bona assistència de veïns i el posterior sopar de
carmanyola va tenir un animat ambient i va comptar amb jocs que van
servir per a repartir obsequis cedits per col·laboradors.

El primer cap de setmana d’aquest mes
de juny serà difícil
d’oblidar pels geganters de Sant Pere
Molanta. Una quinzena de membres de la
colla es desplaçaven
fins a la localitat cordovesa de Valenzuela
per a viure intensament la celebració
del Corpus, declarada
Festa d’Interès Nacional. Els gegants de
Sant Pere ja van viatjar fins a Valenzuela fa 9 anys i aquest 2018 hi han
tornat, convertint-se de nou en un dels atractius de les festes d’aquesta localitat de 1.200 habitants. La relació dels geganters de Sant Pere
Molanta amb Valenzuela s’explica perquè un dels integrants de la colla,
Paco Soler, és fill de Valenzuela. Tal i com va passar fa 9 anys, els gegants van ser molt ben acollits i en tot moment van despertar curiositat
i interès.

Diumenge, un dels moments més esperats va ser la paella popular, que
en aquesta ocasió reunia a 120 persones. Durant el dinar es van poder
recaptar fons per a finançar material per al nou ball de Gitanes que es
prepara a Sant Pere Molanta.

Amb desplaçaments com aquests queda ben evident la feina de promoció del municipi que realitzen grups de cultura popular com els gegants
de Sant Pere Molanta. En aquest cas, la difusió del nom del poble i
d’Olèrdola ha tingut un abast excepcional si tenim en compte que un
equip del programa “Andalucía de fiesta” de Canal Sur va enregistrar
un reportatge a Valenzuela durant el Corpus, amb entrevista inclosa al
mateix Paco Soler i presència destacada dels gegants. A més, el municipi
de Valenzuela va elaborar un vídeo promocional en aquest Corpus que
incorpora l’aparició rellevant dels gegants de Sant Pere Molanta.

Més de 500 persones i
10.000 € de recaptació en
la caminada solidària
“Caminem per tu, Pol!”
Olèrdola ha expressat un fort compromís per
combatre el càncer infantil amb l’activitat “Caminem per tu, Pol!”. Les xifres donen idea de
l’èxit de convocatòria de la iniciativa. Més de
500 persones no es van arronsar per la presència de la pluja i van participar diumenge 6 de
maig en la caminada solidària, completant un
recorregut circular de prop de 10 quilòmetres
que sortia des de Sant Miquel i passava pel
Castell d’Olèrdola. La recaptació ingressada a
Sant Joan de Déu va superar els 10.000 euros i
300 persones van omplir el local Rossend Montané de Sant Miquel durant el dinar que arrodonia la jornada, amb les actuacions musicals
d’Èric Vinaixa i el grup Trast.

Després de la caminada i abans del dinar,
s’inaugurava a la plaça de l’Església de Sant
Miquel el parc Pol Masip, en memòria del veí
del poble que va morir fa dos anys víctima del
càncer quan només tenia 12 anys d’edat. En el
moment de descobrir l’escultura commemorativa, obra de l’artista Elías Tao, amics del Pol van
alçar un pilar de quatre coronat amb una pancarta on s’hi podia llegir “Per tu, Pol”.
Els pares d’en Pol Masip van recordar que l’escultura, tal i com s’assenyalava en un mural instal·lat en un altre indret de la plaça, té la voluntat de recordar a tots els nens valents que “han
lluitat, lluiten i lluitaran ”contra la malaltia.
L’acte d’inauguració també va comptar amb la
intervenció de l’alcalde, Lucas Ramírez, que assenyalava que la caminada tenia també el sentit
simbòlic d’avançar de manera col·lectiva cap a
l’objectiu compartit de vèncer el càncer. L’alcalde també va recordar com un grup d’amics del
Pol va proposar a l’Ajuntament dedicar un espai
del poble a la memòria del seu amic.

Un grup d’amics van evocar vivències compartides amb Pol Masip. Va ser el moment més
emotiu d’un acte que va reunir a centenars de
persones que no es van voler perdre l’estrena
d’aquest espai públic, únic a la comarca, dedicat a la lluita contra el càncer infantil.
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400 persones en la
2a Experiència Gran Reserva
Ambient distès i acollidor a la segona edició
de l’Experiència Gran
Reserva organitzada
per Pimecava. Els 400
assistents a l’esdeveniment, podien tastar
el dissabte 9 de juny
més de 60 caves d’alta gamma elaborats
per 18 petits i mitjans
elaboradora. A més del
tast, els assistents han
pogut conèixer els entorns del Castell d’Olèrdola amb una visita
guiada, així com gaudir de propostes gastronòmiques i tallers infantils.
Des de la seva primera edició, l’Experiència Gran Reserva ha tingut com
objectiu donar a conèixer la qualitat dels caves amb una criança en
ampolla superior als 30 mesos elaborats per petits i mitjans cavistes.
En l’obertura de l’Experiència Gran Reserva es comptava amb l’assistència de Josep Ramon Mut, diputat d’urbanisme i patrimoni de la
Diputació de Barcelona; juntament amb autoritats locals i comarcals
entre les quals hi eren presents l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez; i el
president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

Ricard Rovira, premi
“Gent gran amb
mèrit”d’Olèrdola
Ricard Rovira, primer president del Casal de
la Gent Gran de Sant Miquel, rebia dissabte
5 de maig el premi “Gent gran amb mèrit”del municipi, durant la 3a Festa de la Gent
Gran d’Olèrdola que se celebrava al Local
Nou de Moja. La festa l’organitzava l’Ajuntament d’Olèrdola, conjuntament amb els
tres casals de la gent gran del municipi, i
també servia per a homenatjar a parelles
d’Olèrdola que en aquest 2018 fan 50 anys
de casats.
De les 7 parelles residents a Olèrdola que
fan les seves noces d’or enguany, 6 van
recollir el seu reconeixement durant la festa. Van ser les parelles de Moja formades
per Manuel Castro i Maria Pilar Escrihuela, Joan Arnan i Assumpció Sonet, i Antoni
Candela i Roser Valls; dues més són de Sant
Pere Molanta: José Piñol Barrera i Maria
Dolors Raventós Petit, i Pere Mata Augie i
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Rosa Mari Mas; mentre que una parella és
de Sant Miquel: Ignasi Tutusaus Forés i Teresa Julià Raventós. No van poder assistir a
la festa per recollir el reconeixement Julián
Álvarez Montesinos i Rosa Carmen Rovirosa Inglada, de Moja.
Ricard Rovira té 83 anys, és veí d’Olèrdola
“de tota la vida” i es mostrava molt satisfet
de rebre el premi “Gent gran amb mèrit”.
De manera especial se li reconeix el seu treball per a fundar el Casal de la gent gran de
Sant Miquel, equipament al que no deixa
d’anar cada dia d’obertura.
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La Festa va reunir a més d’un centenar
d’assistents i es va cloure amb l’actuació
del grup d’havaneres “Son de l’Havana” i
amb un berenar.
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30a edició de Festa
de la plaça de
l’Ametller de Moja
Divendres 6 de juliol
22:00 h Inauguració de l’exposició
fotogràfica “Un recull dels 30 anys
de la festa del Barri de la Plaça de
l’Ametller”
22:15 h Jocs de taula tradicionals
a la fresca i sangria

Dissabte 7 de juliol
17:30 h Espectacle infantil, trencada
d’olles i xocolatada popular.
18:00 h Exposició fotogràfica
“Un recull dels 30 anys de la festa
del Barri de la Plaça de l’Ametller”
22:00 h Traca que donarà inici
al SOPAR VEÏNAL
23:45 h Ball popular

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

Olèrdolainformació:

Dissabte 14 de juliol
A les 20:00 h
Local Nou de Moja
Preu d’entrada: 28 euros
Organitza:

Butlletí informatiu Municipal d’Olèrdola.
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