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Els agents municipals 
estrenen vehicle híbrid
Els agents municipals d’Olèrdola han estre-
nat aquest mes de juny un nou vehicle que té 
com a principal característica la seva efi ciència 
energètica i sostenibilitat mediambiental. Es 
tracta d’un Toyota 4x4 híbrid, model RAV4, ad-
quirit  per un període de quatre anys a través 
del sistema de rènting segons les bases d’un 
concurs públic convocat per l’Ajuntament. 

El regidor de governació, Xavier Serramià, 
posava l’accent en què el vehicle funciona 
amb motor elèctric mentre circuli a menys de 
45 quilòmetres per hora. També s’incorporen 
millores en l’equipament, com la connectivitat 
amb les noves tecnologies i un sistema de ge-
olocalització.

El vehicle és també un dels primers en circular 
a Catalunya que compleix amb la recent nor-
mativa de la UE sobre pintat exterior de vehi-
cles de seguretat. Es dona el cas que aquesta 
norma estableix que per a aquest tipus de 
vehicles, els colors exteriors identifi catius han 
de ser el blau i el groc, distribuïts de manera 
arlequinada en les franges laterals dels cotxes 
i amb pintura refl ectant. Que siguin els ma-
teixos colors que els de la bandera d’Olèrdola 
“és pura coincidència”, tal i com feia notar 
Serramià.

El vehicle ha estat escollit per la seva fi abi-
litat mecànica i sostenibilitat ambiental. S’ha 
optat per un 4x4 tenint en compte que bona 
part del patrullatge fet pels agents municipals 
d’Olèrdola és per camins. El vehicle està circu-
lant tots els dies de l’any, amb la previsió de 
completar 50.000 km anuals, segons confi r-
mava Josep Miquel Escofet, cap dels agents 
municipals.

En complir quatre anys, amb 200.000 qui-
lòmetres ja fets, s’acabarà el contracte de 
rènting que permet disposar a l’Ajuntament 
d’Olèrdola d’aquest vehicle.

S’estrena l’aparcament 
urbanitzat de davant de 
l’escola Circell 
Abans d’acabar el mes de juny entrava en 
funcionament el nou aparcament urba-
nitzat situat davant de l’escola Circell de 
Moja. Els treballs permeten disposar de 
105 places d’aparcament, en una zona que 
inclou senyalització vertical i horitzontal, 
així com espais enjardinats i enllumenat. El 

nou aparcament està pensat per a donar 
servei tant als usuaris de la zona esportiva, 
com a les famílies que han de desplaçar-se 
en vehicle per a portar els seus infants a 
l’escola. També és un espai proper al nucli 
antic de Moja que pot contribuir a atendre 
les necessitats d’aparcament del poble.
Després de realitzar-se una primera fase 
consistent en el reomplert del solar i la 
seva compactació, aquesta segona fase va 
ser adjudicada per un import de gairebé 
84.000 euros i ha suposat pròpiament la 
urbanització de l’aparcament.

Instal·lades 16 papereres 
dispensadores de bosses 
pels excrements de 
gossos 
Amb el propòsit de facilitar eines per a una 
tinença responsables dels animals de com-
panyia, l’Ajuntament d’Olèrdola ha instal-
lat 16 papereres dispensadores de bosses 
per a recollir els excrements de gossos. La 
tècnica de medi ambient de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Cristina Badell, subratlla que 
una de les queixes que trasllada la ciutada-
nia a l’Ajuntament és la presència d’excre-
ments de gossos a la via pública. Fins ara, 
de bosses dispensadores només hi havia a 
les papereres dels pipi-cans. Ara s’ha volgut 
fer aquesta actuació, acompanyada d’altres 
iniciatives municipals com la campanya de 
conscienciació que realitzen els agents mu-
nicipals entre els propietaris de gossos.
De papereres dispensadores de bosses s’ins-
tal·len 6 a Moja, 4 a Sant Miquel d’Olèrdola 

i 4 més a Sant Pere Molanta. També s’han 
col·locat dues a la fi nca municipal de la 
Muntanyeta, una a la zona de l’aparcament 
i l’altra al trencall que baixa cap la camí de 
la zona de barbacoes. Des de l’Ajuntament 
es confi a que amb aquesta ampliació de 
recursos seran més els veïns que utilitzaran 
els dispensadors de bosses i recolliran els 
excrements dels seus gossos. A Daltmar i a 
Can Trabal no s’han instal·lat noves papere-
res dispensadores perquè ja existeixen a les 
zones esportives de les dues urbanitzacions.
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El Cadastre notifi ca als 
propietaris d’Olèrdola 
els valors revisats dels 
immobles 
Fins el 3 d’agost, l’Ajuntament habili-
ta una ofi cina d’atenció presencial per 
atendre dubtes o reclamacions. L’horari 
d’atenció al públic és de dilluns a diven-
dres, de 15 a 20 hores. Els dimarts i di-
jous també obre als matins, de 10.30 a 
14.00 hores.

En els propers dies tots els propietaris de béns 
de naturalesa urbana del municipi d’Olèrdola 
rebran una notifi cació del Cadastre referent a 
la revisió de la ponència de valors cadastrals 
de béns de naturalesa urbana. Es podrà ac-
cedir a la informació relativa a cadascun dels 
béns per Internet, a través d’una clau que es 
facilita en cada notifi cació.
Per tal de donar als veïns les màximes facilitats 
per avaluar la revisió i accedir a la informació 
sobre els seus béns, l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha habilitat una ofi cina d’atenció presencial 
per aquelles persones que tinguin dubtes o 
que vulguin presentar alguna reclamació res-
pecte les dades del seu immoble.

Aquesta ofi cina entrava en funcionament di-
lluns 16 de juliol i restarà oberta fi ns el diven-
dres 3 d’agost. L’horari d’atenció al públic és 
de dilluns a divendres, de 15 a 20 hores. Els 
dimarts i dijous també obre l’ofi cina pels ma-
tins, de 10.30 a 14.00 hores. Qui ho desitgi, 
també pot consultar al web de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, olerdola.cat, el manual amb res-
postes sobre preguntes freqüents que es plan-
tegen quan es realitza aquest procediment de 
revisió cadastral.
L’Ajuntament indica que la revisió ha d’esta-
blir els valors cadastrals actuals dels 3.109 im-
mobles registrats al municipi i es recorda que 
la revisió es fa “per justícia fi scal”, atès que la 
darrera revisió data de l’any 1988. L’objectiu 
que persegueix l’Ajuntament és “una distri-
bució equitativa 
de les càrregues 
tributàries”.
En el moment 
d’iniciar-se les 
gestions per a 
la revisió dels 
valors cadas-
trals, el regidor 
d’Hisenda de 
l ’A juntament 
d’Olèrdola, Xa-
vier Serramià, 
posava l’accent 

en què Olèrdola és un dels municipis de la 
demarcació que compta amb una revisió ca-
dastral més antiga “i això comporta injustícia 
fi scal perquè no tothom paga el que li corres-
pondria”. Serramià precisava que la voluntat 
de l’Ajuntament “no és recaptar més, sinó que 
tothom pagui per allò que té”.
La notifi cació que reben els veïns arriba un 
cop la Gerència del Cadastre realitzava un 
informe preliminar de valoració. Ara es comu-
nica a la ciutadania els resultats de la revisió 
de manera individualitzada i cada particular 
tindrà la possibilitat d’efectuar al·legacions 
a la Gerència del Cadastre, si ho creu opor-
tú. L’Ajuntament preveu que tot el procés de 
revisió es podrà completar abans de fi nalitzar 
aquest 2018.

S’inverteixen 200.000 
euros en 6 obres de millora 
de la xarxa d’aigües
La darrera setmana de juny començaven les 
obres de renovació de la xarxa d’abastament 
d’aigua del carrer Sant Roc de Sant Pere Mo-
lanta. La inversió s’inclou dins de les propostes 
de millora incloses en la memòria d’EMAVSA 
(Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca), 
companyia subministradora del servei.
Els treballs que ara comencen al carrer Sant 
Roc formen part de les 6 obres que aquest any 
s’han prioritzat a Olèrdola per a millorar la xar-
xa d’aigües. Les sis inversions sumen un total 
de 202.523 euros i quatre de les actuacions 
són a Sant Pere Molanta. Les obres de renova-
ció als carrers Font Tallada, Sant Pere i Manel 
Crespo ja s’han completat; i abans d’acabar el 
mes de juliol es preveuen acabar els treballs 
al carrer Sant Roc. Aquest any també s’ha fet 
la renovació de la xarxa al barri de Rocallisa a 
Moja i al carrer Hospitalet de Can Trabal.

Juanma Samblás, regidor de via pública de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, destacava aquesta 
forta inversió i precisava que les actuacions 
de millora a Sant Miquel aniran vinculades 
a l’execució de les obres de reforma del casc 
antic del poble, que han de començar en breu.
El rendiment de la xarxa d’aigua a Olèrdola 
té un ampli marge de millora. La mitjana a 
Catalunya d’aprofi tament de l’aigua és del 
60%, però a Olèrdola l’estat de la xarxa fa 
que aquest índex se situï entorn al 40%. Per 
revertir aquesta situació, el govern ha prio-
ritzat durant aquest mandat la millora de la 
xarxa d’aigua, amb inversions que es fi nancen 
en bona part amb els recursos provinents del 
compte d’explotació d’EMAVSA.
Juanma Samblás assenyala que actualment 
estaven executats o en fase d’execució 
450.000 euros d’inversions en la xarxa d’ai-
gua dels prop de 600.000 que es preveuen 
haver completat en acabar aquest mandat.
Una de les inversions més importants que 
s’estan realitzant en aquest àmbit, per un va-
lor de 178.000 euros, és el subministrament a 
Viladellops de l’aigua d’ATLL.
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GRUP  MUN IC I PA L
D ’ A LT ERNAT I VA
PER  O LÈRDOLA - PM

Benvolgudes olerdolenques i 
olerdolencs,

Habitatge
L’habitatge és d’aquells temes que poden 
donar la sensació que tenen poca pro-
blemàtica a municipis con Olèrdola, però 
res més lluny de la realitat. Trobar un ha-
bitatge a preus assequibles, de lloguer o 
de compra, per a joves i en general per a 
gent amb poc poder adquisitiu és una tas-
ca complicada.
Tot i que les raons són diverses, podem 
afi rmar que el tipus d’habitatge que pre-
domina en el nostre municipi i la falta de 
polítiques de la Generalitat, administració 
que té la responsabilitat i els recursos, no 
inverteixi en habitatges socials i de pro-
tecció ofi cial a municipis fora de les grans 
ciutats metropolitanes, amb el greuge 
comparatiu que això suposa, està provo-
cant que els joves del nostre municipi no 
puguin continuar vivint a Olèrdola quan 
s’independitzen.
Des de l’equip de govern de l’Ajuntament 

d’Olèrdola, conscients d’aquesta proble-
màtica i malgrat no ser una competència 
d’un municipi de 3.500 habitants, estem 
treballant en diversos fronts per poder tro-
bar solucions a aquesta problemàtica.
- Per una banda ens ha estat concedit per 
part de la Diputació de Barcelona un re-
curs tècnic per l’elaboració del Programa 
d’Actuació Municipal en matèria d’Habi-
tatge. Aquest programa ens permetrà tenir 
una foto exacte de la situació al municipi, 
possibilitats d’actuació per part de l’Ajun-
tament directa i indirectament i d’altres 
administracions, accions concretes i gene-
rals, possibilitats de futur,...
- Per altra banda també ens ha estat 
concedit per part de la Diputació de Bar-
celona una subvenció de 5.000 euros per 
poder contractar un tècnic per l’elaboració 
d’unes bases que ens permetran el foment 
de lloguers assequibles a Olèrdola.
- Recordar que l’Ajuntament ja disposa 
d’un Punt d’Informació Local d’Habitatge, 
on es poden fer diversos tràmits com: ajuts 
al lloguer, ajuts al propietaris per a llogar 
segur, borsa de lloguer i tot tipus de con-
sultes.

Consultoris
Un dels temes que des de l’equip de go-
vern estem treballant intensament per 

solucionar, és el referent als consultoris de 
Moja i Sant Miquel. 
Moja ja fa anys que necessita un consultori 
amb més condicions que l’actual, aquest 
l’ha de construir la Generalitat i un dels re-
quisits perquè ho facin és que disposi dels 
terrenys, per això, quan des del Departa-
ment de Sanitat ens ho han sol·licitat, hem 
fet tots els tràmits necessaris legalment 
establerts per fer aquesta cessió. Tràmits 
que van culminar en el ple ordinari del mes 
de maig aprovant la cessió dels terrenys a 
l’ICS. Cal fer notar que el grup municipal 
d’ApO és l’únic que hi va votar a favor, la 
resta de grups s’hi van abstenir sense do-
nar unes raons concretes i precises o de 
pes i amb poca voluntat per trobar solu-
cions i cap suport a l’Ajuntament davant 
de l’Administració responsable. En aquest 
sentit l’Ajuntament d’Olèrdola ja ha fet 
els deures, ara continuarem en contacte 
amb l’ICS per aconseguir que les obres 
comencin el més aviat possible, sense que 
els olerdolencs i olerdolenques hagin de 
pagar dues vegades per aquest servei in-
dispensable pels veïns.
Sant Miquel es va quedar sense el servei 
de metge per una qüestió de seguretat de 
les dades en les comunicacions electròni-
ques, que han d’anar per fi bra òptica i que 
ha d’instal·lar la pròpia Generalitat (i no 

pot fer ningú més). Des del primer dia hem 
estat a sobre perquè solucionin aquest 
problema. Ha estat una comunicació gai-
rebé diària amb l’ICS, parlant i exigint amb 
tothom que fes falta i amb visites “in situ” 
a la conselleria si era necessari. Tenint en 
compte que la situació de la Generalitat 
d’aquests últims mesos no ha facilitat la 
resolució del problema, fi nalment sembla 
que aquest situació anòmala està arribant 
a la seva fi  i en breu podríem tenir bones 
noves.

Premi Rossend Montané
Volem felicitar a l’enòloga Irene Alemany i 
la revista Font-tallada pel merescut premi 
Rossend Montané d’aquest any. A la Re-
vista Font-tallada també li volem desitjar 
molta sort en aquesta nova etapa que pas-
sarà a editar-se en format digital.

Festes Majors
Les Festes Majors d’Olèrdola s’organitzen 
amb la col·laboració de veïns i entitats, 
per això volem agrair sincerament a tots 
el col·laboradors la seva tasca desinteres-
sada. Convidem a tothom a participar-hi i 
desitgem que us ho passeu d’allò més bé a 
les festes majors de Can Trabal, Moja, Sant 
Pere Molanta i Daltmar.

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

Des del PDeCAT Olèrdola us in-
formem que el nostre grup mu-
nicipal, no hem volgut assistir ni 

assistirem a la comissió de les Subvencions 
convocades per l´equip de Govern. Ens 
neguem rotundament. Evidentment, res-
pectem que la resta de grups hi assisteixin.
Nosaltres entenem les comissions com a 
reunions on poguéssim tenir vot, si més 
no, aportar tot allò que creiem que es pot 
millorar en tema subvencions de cara a les 

entitats, en especial bases i terminis. No 
assistirem a reunions que són DICTATS. 
No li trobem sentit al participar en algu-
na cosa quan nosaltres no podem decidir 
res perquè ja està tot decidit. I quan hem 
donat la nostra veu, no ens han fet cas, 
perquè tot està decidit...
Com tots ja sabeu no estem d’acord en les 
bases de les subvencions que l’equip de 
Govern ha establert, i molt menys amb els 
terminis en què els estan executant. AL JU-
LIOL??? Hi ha actes que ja no s’han pogut 
fer per falta de subvenció i altres que s’han 
fet aportant diners els propis membres de 
les entitats. Algunes entitats encara no sa-
ben ni què se’ls hi concedirà de subvenció, 

ni quan!!! Increïble, però cert.
Quan pagarà el nostre Ajuntament a les 
entitats les subvencions? Indignant!!! 
Quan fa mesos que ho hauria d’haver fet! 
L’equip de Govern es pensa que els actes 
comencen per Festes Majors única i exclu-
sivament? Olèrdola és un municipi carac-
teritzat perquè les seves entitats realitzen 
organitzen tot tipus de coses durant tot 
l´any. Creiem que és una falta de respecte 
cap a les entitats i els seus membres amb 
el temps i els esforços que inverteixen en 
donar vida al nostre municipi. 
Evidentment el nostre grup estem inte-
ressats en conèixer els projectes que han 
presentat les entitats i saber les seves 
inquietuds i volem saber les valoracions 

que s’han fet i per això ja hem presentat 
instància demanant aquesta informació.
Així doncs, per respecte a tots els membres 
de les entitats, i per respecte a nosaltres 
mateixos, no assistirem a cap “comissió 
en matèria de subvenció” ja que entenem 
que assistir és ser còmplice d’aquesta mala 
gestió de l’equip de Govern!!! Ni estem 
d’acord amb les bases, ni estem d’acord 
amb els terminis. 
Desitgem i confi em que algun dia a Olèr-
dola, les coses siguin molt diferents en 
matèria de subvencions. 
Per últim, només dir-vos que gaudiu molt 
de les Festes Majors i de l’estiu!!!

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, 

Al ple d’octubre de 2015 es va aprovar el 
Reglament de Participació Ciutadana que 
havia estat redactat sense la participació 
de ningú. Es va aprovar amb la majoria 
absoluta d’ApO i el vot en contra de l’opo-
sició, precisament per la manca de partici-
pació. En aquell ple ja vam plantejar des 
d’ERC que l’edat per participar a aquests 
processos s’havia de rebaixar del 18 als 
16 anys.
A la Comissió Informativa del passat 22 de 
maig, Xavier Serramià ens va informar que 
al proper ple del mes de juliol es modifi ca-
ria el Reglament per rebaixar l’edat als 16 
anys i va obrir la porta a que els grups de 
l’oposició presentessin propostes que es 

votarien al ple de juliol.
Així ho hem fet i hem presentat les se-
güents propostes de modifi cació:
- Rebaixar l’edat mínima de participació 
als 16 anys.
- Incorporar el compromís de l’Ajuntament 
de fer servir la web i les cartelleres mu-
nicipals instal·lades als diferents nuclis de 
població per informar del dia i hora dels 
plens municipals i de la part pública de les 
Juntes de Govern Local, així com del seu 
ordre del dia.
- Suprimir la referència a les Hisendes 
Locals com a tema no susceptible de ser 
objecte de participació. Entenem que Hi-
sendes Locals és un concepte molt ampli 
que engloba tot el pressupost i ja hi ha 
altres articles del Reglament i de la Llei de 
Consultes Populars de la Generalitat que 
impedeixen sotmetre a participació temes 
tributaris.
- Al redactat actual cal l’aval del 20% de la 
població del municipi per fer una consulta 

per iniciativa popular. Proposem que quan 
es tracti de temes que només afectin a un 
nucli sigui sufi cient el 20% de la població 
d’aquell nucli. 
- Incorporar al Reglament les consultes a 
iniciativa institucional que ja regula la llei 
de la Generalitat. La iniciativa pot ser de 
l’alcalde o alcaldessa o bé d’un terç dels 
regidors i caldria ser aprovada per majoria 
absoluta dels regidors del consistori.
- Incorporar el compromís que es vetllarà 
per la imparcialitat dels mitjans de comu-
nicació municipals, tal com correspon a 
qualsevol mitjà de comunicació de titulari-
tat pública i se cedirà un espai tant a la pà-
gina web com a cadascun dels números de 
les publicacions periòdiques als diferents 
grups polítics representats al Consistori 
municipal.
- Independent de l’ordre del dia que esta-
bleixi l’alcalde/essa a les audiències publi-
ques, els veïns podran formular preguntes 
sobre qualsevol tema d’àmbit municipal 

sense cap mena de limitació per evitar or-
dres del dia tancats.
- Eliminar la referència als “grups esta-
bles” al Registre d’Associacions. Ara un 
grup de tres persones es pot constituir 
en grup estable sense estatuts i demanar 
ser-hi a aquest Registre. Pensem que el Re-
gistre ha d’estar limitat a les associacions 
legalment constituïdes.
Xavier Serramià només ha trigat 48 ho-
res a respondre’ns (quan volen són molt 
ràpids a contestar) per dir-nos que “a la 
propera Comissió Informativa se’ls detalla-
rà el procediment administratiu a tenir en 
compte per procedir a la modifi cació del 
citat Reglament, a través del qual podran 
canalitzar les seves demandes”.
És a dir, “Ara diu blat, ara diu ordi”. No els 
han agradat les nostres propostes?
Aprofi tem aquest espai per animar-vos a 
participar i gaudir de les festes majors dels 
diferents nuclis del municipi.
Bon estiu!!!
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Es milloraran els 11 parcs 
infantils del municipi 
Amb la voluntat de disposar d’espais públics 
amb zones de jocs que siguin atractius pels in-
fants i compleixin amb tots els requisits de se-
guretat que marca la normativa, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha aprovat la realització d’un pla 
de millora als parcs infantils de tot el municipi. 
Tal i com assenyalava el regidor de via pública 
i urbanisme, Juanma Samblás, s’ha aprovat una 
partida de 75.000 euros per a realitzar aques-

tes millores en els 11 parcs infantils existents a 
Olèrdola. El regidor indicava que era necessari 
resoldre aquest dèfi cit en els parcs infantils, dins 
de les previsions que realitza l’equip de govern 
de diversifi car les actuacions per nuclis. 
L’Ajuntament preveu adjudicar aquest any la 
realització del pla de millora, que inclourà la 
instal·lació de nou mobiliari i jocs als parcs 
infantils. De manera paral·lela a aquest pla de 
millora, el govern municipal ha encarregat a un 
estudi especialitzat l’elaboració d’una solució 
urbanística per a realitzar una zona d’esbarjo 
amb parc infantil a l’Avinguda Arboçar de Sant 
Pere Molanta, al sector de Vila Maimona.

Olèrdola acull 2 dels 30 mil·liaris que senyalit-
zen el Sender de la Via Augusta al seu pas per 
l’Alt Penedès.  Els mil·liaris al municipi estan 
instal·lats al camí de sortida de Moja en di-
recció a Vilafranca, en l’inici de l’itinerari per a 
vianants i carril-bici; i a la plaça de l’Església de 
Sant Pere Molanta.
La presència d’Olèrdola en aquest projecte 
dona continuïtat a les iniciatives turístiques 
compartides amb altres municipis en els dos 
darrers anys, com la Carretera del Vi o la Ruta 
dels Castells de Marca. El regidor de patrimoni 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, expli-
cava que “estem molt contents d’estar presents 
en aquest projecte turístic i cultural, que recor-
da la presència de Roma al municipi,i amplia 
les Rutes a fer a Olèrdola pels nostres veïns i 
visitants”.
En la senyalització del Sender a Moja s’explica 
el Control de la Via i el domini visual des de la 
muntanya de Sant Miquel sobre la plana pene-
desenca, tot recordant la petjada de Roma al 
Conjunt Monumental amb la muralla, cisterna 
i Torre Romanes. A Sant Pere Molanta es de-
talla que els mil·liaris Romans eren columnes 
de pedra situades a les calçades romanes que 
informaven de les distàncies entre les milles 
romanes,aproximadament cada 1.481 metres. 
Es dona el cas que al municipi hi ha dos dels 
9 mil·liaris originals presents al Sender que es 
conserven després de ser reutilitzats: un és a 
Sant Pere Molanta, a la mateixa plaça de l’Es-
glésia, i l’altre 
a l’església de 
Santa Maria 
del Pla dels Al-
bats.
La recuperació 
del traçat de 
la Via Augusta 
al seu pas per 
la comarca de 
l’Alt Penedès 
per convertir-lo 
en un producte 
turístic és una 
acció realitza-
da pel Consell 
Comarcal i 
compta amb 
el suport de la 
Diputació de 
Barcelona.

Olèrdola acull 2 mil·liaris 
del Sender de la Via 
Augusta

Bus de La Carretera del Vi
Amb l’objectiu d’apropar La Carretera del Vi 
al màxim de visitants possibles i alhora treba-
llar per una mobilitat sostenible, la wine road 
ha presentat un nou servei de bus turístic que 
recorrerà la ruta i que permetrà als enoturistes 
visitar tots els cellers, museus i municipis que 
en formen part. Després de posar en marxa un 
servei de carsharing de cotxes elèctrics, l’as-
sociació presenta un nou servei de bus turístic 
molt enfocat als visitants de la costa que volen 
conèixer els cellers i els atractius turístics de La 
Carretera del Vi. El servei s’ofereix tots els dime-
cres i dissabtes de 9.30 a 17.30h fi ns a mitjans 
de setembre i compta amb un guia turístic que 
anirà explicant, durant el trajecte, la història i els 
paisatges de l’antiga ruta que uneix les vinyes 
del Penedès amb les platges del Garraf.
El servei es dona amb un micro-bus de 19 pla-
ces personalitzat amb decoració de La Carretera 
del Vi. El preu del servei del bus turístic és de 

18 euros per persona, tot i que existeixen cu-
pons de descompte de 3 euros en les ofi cines de 
turisme dels municipis que integren la ruta de 
La Carretera del Vi i en els hotels i allotjaments 
adherits a la ruta. A Olèrdola es pot visitar el 
Conjunt monumental, Masia Torreblanca i Finca 
Viladellops.
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Dinàmica obertura de la 
piscina de Daltmar

Amb unes animades jornades de portes ober-
tes, el cap de setmana del 23 i 24 de juny co-
mençava la temporada d’obertura d’estiu de 
la piscina municipal de Daltmar. Gestionada 
per CIE Olèrdola, l’espai manté un elevat nivell 

d’usuaris i compta amb activitats que fan del 
tot atractiu l’ús de la instal·lació. Els dimarts, 
dijous, dissabtes i diumenges, es programa 
aquagym, a les 17:30h. Mentre que els di-
mecres, a la mateixa hora, es fa Aquabox. Les 
dues activitats són gratuïtes amb l’entrada a 
la piscina.

L’horari de la piscina és de 10 a 14h i de 16 a 
20h, de dilluns a diumenge. El preu de l’entra-

da per 1 dia és de 3 euros, tant pels infants de 
4 a 12 anys com pels majors de 65 anys; pels 
adults, l’import és de 4 euros. Amb el carnet 
familiar 734OLRDA, aquests preus es reduei-
xen en 0,5 euros cadascun. Existeixen abona-
ments per 12 usos, de temporada i per famí-
lies. Aquest carnet també dona dret a rebre 
classes gratuïtes de futbol, els dimarts i dijous, 
que permeten preparar els tornejos d’estiu de 
futbol 5 dels caps de setmana.

Olèrdola ha estat un dels 15 municipis de l’Alt Penedès que dissabte 
23 de juny rebia la Flama del Canigó. L’acte de recepció popular es 
vivia al sector de la Plana de Moja, després que un grup de rellevistes 
de Correm per La Terra fes arribar la torxa fi ns al Celler Cooperatiu. 
Un cop es va fer fosc, la fl ama va servir per a encendre la foguera de 
la Revetlla de Sant Joan que organitzava l’Ateneu Mogenc.

Aquest era el tercer any consecutiu que Olèrdola organitzava un acte 
de recepció a La Flama del Canigó. Després de fer-se els dos primers 
anys a Sant Miquel, la regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Arantxa Torres, explicava que l’organització de l’acte aquest 2018 a 
Moja respon a la voluntat de repartir activitats per tots els nuclis del 
municipi.

Marquesina al fi nal del carrer Font 
Tallada 
A proposta de l’Ajuntament d’Olèrdola, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat ha instal·lat una marquesina al fi -
nal del carrer Font Tallada de Sant Pere Molanta, enllaçant amb la 
semirotonda de la carretera BV2415. La marquesina abasteix una 
parada de bus de la línia que connecta Vilafranca amb Sitges, passant 
per Olivella, que fi ns ara no tenia marquesina.

Les peticions provinents de l’Ajuntament d’Olèrdola, encapçalades 
per l’alcalde, Lucas Ramírez, van fer que el departament reconsiderés 
el seu plantejament inicial i acabés instal·lant la marquesina a Sant 
Pere Molanta, reubicant així la marquesina que hi havia instal·lada 
a Viladellops, situada en una parada que va deixar de ser operati-
va amb l’entrada en funcionament de l’autovia c15. L’Ajuntament 
d’Olèrdola, a través de la brigada municipal, ha realitzat les obres 
d’adaptació necessàries a la vorera del carrer Font Tallada per fer 
accessible el recorregut de vianants fi ns aquest punt.

Participativa recepció de 
la Flama del Canigó
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La caminada de Moja a Montserrat vivia el 9 i 10 de juny una nova edició. El 9è 
memorial Joan Canela reunia a 90 inscrits, dels quals una vuitantena assolien 
completar tot el recorregut i arribar a Montserrat diumenge al matí. Enrere que-
daven prop de 45 quilòmetres, iniciats dissabte a la tarda amb l’animada sortida 
des de la plaça de l’Església. Un dels organitzadors, Oriol Díaz, oferia un balanç 
positiu de la caminada “per la xifra d’inscrits i pel gran nivell de responsabilitat 
dels caminaires”.

El Centro Cultural Vírgen del Rocío d’Olèrdola ha ofert una va-
loració satisfactòria de la Romeria del Rocío d’Olèrdola, cele-
brada el 16 i 17 de juny a la fi nca municipal de la Muntanyeta. 
Els organitzadors han destacat el bon ambient i el funciona-
ment de l’activitat, així com el civisme i l’absència d’incidents 
que ha presidit la festa.

Gran ambient de germanor en la caminada 
de Moja a Montserrat

Nova Romeria del Rocío

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola



FESTA MAJOR 
2018 SANT PERE 
MOLANTA
ACTES PREVIS
Dissabte 11 d’agost trobada d’in-
tercanvi de plaques de cava
Diumenge 12 d’agost torneig del 
truc (horari a concretar)

PROGRAMA D’ACTES
Dilluns 13 d’agost
A les 21:00h Pregó de festa major
A continuació sopar popular i cine-
ma a la fresca (pel·lícula a determi-
nar)

Dimarts 14 d’agost
A les 19:45h ball de tarda amb l’or-
questra Montecarlo
A les 00h concert i ball de nit amb 
l’orquestra Montecarlo

Dimecres 15 d’agost
A les 12h inici de la cercavila
A les 19h al camp de festa major 
CFP SANT PERE MOLANTA I FUN-
DACIÓ ATLÈTIC VILAFRANCA
A les 19:45h ball de tarda amb l’or-
questra Aquarium
A les 00h ball de nit amb l’orquestra 
Aquarium

Dijous 16 d’agost
A les 12h missa en honor a Sant Roc
A les 18h espectacle infantil amb el 
mag Aizpi
A continuació xocolatada.

Divendres 17 d’agost
A les 10h inscripcions torneig tennis 
taula
A les 10.30h inici del torneig de ten-
nis taula
A les 18h torneig de petanca
A les 00:30h festa jove amb els dj’s 
Adrià Ortega i The Tinc Cartrons

Dissabte 18 d’agost
A les 6h matines
A les 19:45h ball de tarda amb el 
Grup Loren
A les 00h ball de nit amb el Grup 
Loren

Diumenge 19 d’agost
De les 12h fi ns la 13h recepció de 
les truites participants al concurs de 
truites
Seguidament deliberació del jurat i 
concert vermut
A continuació per fi nalitzar la Festa 
Major traca fi nal de festes.

Els actes es poden veure modifi cats 
d’horari. Hi ha actes per acabar de 
concretar.

Vespres al castell 
d’Olèrdola 
Dissabte, 11 d’agost

A les 19:00h
Nit d’estels al castell d’Olèrdola
Gràcies a un planetari instal·lat dins 
el recinte emmurallat, de la mà de 
l’astrofísica Inés Dibarboure podrem 
conèixer la volta celeste mitjançant 
el taller “Descobrint constel·laci-
ons”.
Podrem realitzar també una visita al 
Pla dels Albats. En paral·lel podrem 
passar una estona a la fresca tot 
escoltant el grup musical KLESMER.
Entre passeig, música i constel·laci-
ons podrem per un descans i degus-
tar una tassa de xocolata desfeta 
amb melindros.

Dissabte, 18 d’agost 

A les 19:00h
Nit de gòspel i històries
L’activitat s’iniciarà amb una visi-
ta comentada en la qual podrem 
conèixer un personatge singular real 

de la ciutat d’Olèrdola de la segona 
meitat del segle X, en Sunifred, del 
qual sabem moltes i interessants co-
ses de la seva vida.
Posteriorment podrem gaudir d’un 
concert del grup de música OH! 
HAPPY GOSPEL. Quatre cantants, 
acompanyats d’un piano, ens faran 
escoltar la riquesa de les harmonies 
vocals i ens transportarà a les ar-
rels de la música dels Estats Units. 
Es farà un recorregut pels temes 
més coneguts d’aquest gènere que 
mostra sobretot alegria, esperança i 
força. 
Després del concert un piscolabis 
servirà per tancar el vespre al castell 
d’Olèrdola.

PROGRAMA ACTES 
FM ST JAUME’18 
DE MOJA
Dilluns 23 d’agost
A les 17h al Local Nou, EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA a càrrec de l’Asso-
ciació Fotogràfi ca de Moja amb el 
tema “AIGUA” 
A les 18h al Casal dels Avis, TARDA 
DE CONTES
A les 20h a la rambla Pau Casals, 
EXHIBICIONS de Judo i Rítmica 

Dimarts 24 d’agost
A les 20:15h a la rambla Pau Casals, 
CAMINADA NOCTURNA PELS BOS-
COS D’OLÈRDOLA
A les 22h a la rambla Pau Casals, 
CINEMA A LA FRESCA

Dimecres 25 d’agost
A les 16h al Local Nou, TORNEIG 
TENNIS TAULA
A continuació, al Casal d’Avis de 
Moja, EXPOSICIÓ DE TREBALLS 
DELS TALLERS I MANUALITATS 
A les 22h a la plaça Tedeum, TEA-
TRE MUSICAL A LA FRESCA 

Dijous 26 d’agost
A les 19h a la plaça de l’Església, 
Inici de la CAPTA a càrrec dels Dia-
bles de Moja
A les 22h al pati de la capella Sant 
Cugat CONCERT DE JAZZ amb Xavi 
Díaz Quartet

Divendres 27 d’agost
A les 20:30h al pati de la capella 
Sant Cugat PREGÓ 
Al fi nalitzar, a la rambla Pau Casals, 
RESSOPÓ POPULAR
A continuació, al Carrer Sant Jordi, 

Inici del CORREFOC
A les 1h a la pista Poliesportiva, 
CONCERT amb “Los Cierra Bares”,  
DJ Hurtu i DJ Dumi 

Dissabte 28 d’agost
A les 9h al Local Nou, ESMORZAR 
DELS 5 EUROS
A les 10h a la rambla Pau Casals, 
JOCS D’AIGUA i MATINAL DE JOCS 
A les 12h a la plaça de l’Església, 
TIMBARADA pels carrers del poble
A les 19h a l’Església, PREGÀRIA i 
tot seguit, CERCAVILA 
A la 1h a la rambla Pau Casals, BALL 
amb “l’Orquestra Juniors”

Diumenge 29 d’agost
A les 7:30h a la plaça de l’Església, 
MATINADES i TOC DE GRALLES pels 
carrers del poble
A les 13h a l’Església, MISSA SO-
LEMNE i OFRENA a l’Apòstol Sant 
Jaume 
Al sortir de missa, Toc de Gralles 
amb l’acompanyament de tots els 
BALLS fi ns a la Rambla Pau Casals
Tot seguit, VERMUT POPULAR
A les 19h, a la plaça Tedeum, ANI-
MACIÓ INFANTIL amb el grup “De 
Parranda”
A les 20:30h a la rambla Pau Casals, 
CONCERT DE TARDA amb “La Tieta 
Clara” 

Dilluns 30 d’agost
A les 20h FESTIVAL DE POESIA, MÚ-
SICA i BALL a CAVAS HILL. Amb la 
participació de: Música: Roger Mar-
tínez, saxo; i Xavi Carbó, contrabaix. 
Ballarins: Roser Blanch i Josep Lluís 
Pujol. 
Poetes: Miquel Cartró, Teresa Cos-
ta, Mar Fontana, Rodolfo del Hoyo, 
Jordi Martí, Marta Pérez i Francesc 
Pasqual. Entrada gratuïta. 

PatrocinaOrganitza
Divendres 14 de setembre a les 22:00 h

Finca la Muntanyeta
ENTRADA GRATUÏTA

CONCERT 
25è aniversari

Cesk FreixasCesk Freixas BlaumutBlaumut


