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Olèrdola gestionarà
directament els serveis
socials bàsics
El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió ordinària celebrada dimarts 31 de juliol, aprovava
la modificació de la Plantilla i de la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament per a incorporar la gestió directa dels Serveis Socials bàsics,
assumida fins ara pel Consell Comarcal.
El canvi comporta preveure la incorporació
d’una plaça de treballador/a social, una altra
d’educador/a social i una plaça d’auxiliar administratiu.
El regidor de recursos humans, Xavier Serramià,
exposava que des de l’Ajuntament es podria
oferir “una millora del servei si el gestionem directament”. En aquesta mateixa línia, l’alcalde,
Lucas Ramírez, indicava que el canvi permetrà
que es compti amb més temps de dedicació al
municipi dels serveis socials.
La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina
Mascaró, recordava que el servei el donava
el Consell Comarcal a través de treballadores
que “no han de fer la feina al dictat de ningú”.
També li sobtava que aquestes treballadores
“aquí no funcionin” i sí a la resta dels municipis on presten serveis.
Des d’ERC també es preguntaven si la decisió
no estaria relacionada amb la proximitat de
les eleccions municipals i asseguraven que no
tenen constància de mancances sòlides que fonamentin el canvi, tota vegada el seu grup ha
demanat la memòria de la regidoria i no l’ha
obtingut. Des d’ERC també es preguntaven si
l’argument de millorar amb la gestió directa
també era vàlid per a altres serveis com els de
les escoles bressol.
En nom del PDeCAT, la regidora Mari Carme
Villanueva indicava que, fora de Vilafranca,
no hi ha cap municipi de la comarca que assumeixi aquest servei directament. Villanueva,
consellera al Consell Comarcal, recordava que
governen conjuntament al CCAP amb l’alcalde,
tot posant l’accent en què el rescat suposava
assumir els serveis socials bàsics, però no els
altres específics que s’ofereixen des del Consell
Comarcal inclosos dins del conveni. Així, serveis
com els d’atenció a dones víctimes de violència
masclista, no es podrien donar al municipi si no
eren amb l’acord del Consell. El PDeCAT també
es preguntava si el problema era que la signatura del conveni amb el CCAP no se superava
per Secretaria. Villanueva també feia notar que
les treballadores no han rebut queixes al Con-

sell Comarcal dels 26 municipis on presenten
els seus serveis a la comarca.
En nom del govern municipal, Xavier Serramià
exposava que ara es prenia la decisió perquè
vencia el conveni amb el Consell Comarcal. Des
de l’oposició, el PDeCAT replicava que el conveni és anual i el del 2017 tampoc es va signar
per part de l’Ajuntament.
El govern també assenyalava que l’augment
del capítol de personal de l’Ajuntament es pot
cobrir amb les aportacions que es fan ara al
conveni amb el Consell Comarcal o els ajuts en
aquesta matèria provinents de la Diputació. El
govern insistia en indicar que l’objectiu era el
de millorar el servei, tot apuntant que “possiblement necessitarem un temps d’adaptació”.
L’alcalde feia notar que els convenis s’havien
d’adaptar als canvis legislatius viscuts i també
va exposar que la Diputació els hi hauria assegurat que els serveis socials que no són bàsics
i estan dins del conveni, el Consell Comarcal té
l’obligació de seguir-los prestant.
La modificació de plantilla i de la RLT també va
comportar la reclassificació de la plaça d’enginyer, que passa de tenir una categoria d’A1 a
una d’A2. El govern va explicar que l’enginyer
havia demanat excedència.
A ERC li sobtava que feia només un any s’augmentés a jornada completa l’horari de l’enginyer A1 i ara es passi a fer aquesta reclassificació, fent notar que el treballador si torna de
l’excedència “no torna a la plaça”. El govern
replicava que era una necessitat que l’enginyer
tingués més horari, independentment de si la
seva categoria és A1 o A2.
La modificació de la plantilla i la Relació de
Llocs de Treball amb aquests canvis s’aprovaven amb els vots a favor d’ApO i els vots en
contra d’ERC i PDeCAT.
Per unanimitat, el plenari aprovava la modificació pressupostària i l’aplicació de l’augment de
retribucions als treballadors de l’Ajuntament,
d’acord amb allò establert en els pressupostos
de l’Estat. L’acord suposa un increment retributiu de l’1,5% des de gener amb caràcter retro-

actiu i afegir-hi un 0,25% a partir del juliol. El
regidor de personal, Xavier Serramià, explicava
que els augments es pagarien a partir de les
nòmines de setembre o octubre.
En el ple també es va aprovar el procediment
públic per a la elecció del jutge de Pau d’Olèrdola pel període 2018-22. Per unanimitat es va
aprovar l’adhesió al Fons Català de Cooperació
i l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès. El regidor d’aquest
àmbit, Pere Sadurní, exposava que l’ens l’integren entitats públiques i privades de 40 municipis adherits. L’adhesió comportarà que una
tècnica de turisme faci a Olèrdola part de la
seva jornada de treball.

Record a les víctimes
dels atacs terroristes
Olèrdola ha recordat les víctimes dels
atacs terroristes de fa un any a Barcelona i Cambrils. Davant de l’ajuntament, a les 12 del migdia, divendres
17 d’agost tenia lloc una concentració
d’homenatge a les víctimes i de rebuig
al terrorisme, coincidint amb el primer
aniversari dels atemptats. La concentració reunia a més d’una vintena de
persones, la majoria treballadors de
l’Ajuntament, i ha comptat amb l’assistència de representants dels tres
grups municipals amb presència al
consistori d’Olèrdola.
L’alcalde, Lucas Ramírez, llegia un
manifest elaborat per l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) en memòria de les víctimes, tot refermant el
compromís del municipi amb els valors
de la democràcia, la pau i la llibertat.
Després de la lectura, es van guardar 5
minuts de silenci.
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Participació per als usos
de l’oficina de Correus
L’Ajuntament d’Olèrdola està realitzant
aquests dies un procés de participació per
a que sigui la ciutadania qui decideixi a què
es dediquen dues sales de l’edifici municipal
de la plaça de l’Església de Moja que acull
l’oficina de Correus. Fins el 24 de setembre
es podien fer propostes d’ús pels dos espais i
fins l’1 d’octubre resta obert el termini per a
votar entre les propostes finalistes. En els dos
moments els veïns podien participar tant presencialment com per internet. Tots els detalls
es poden consultar al web http://transparencia.olerdola.cat

Reobre amb normalitat el
consultori de Sant Miquel
Dijous 13 de setembre reobria sense incidències el consultori mèdic de Sant Miquel
d’Olèrdola. Ubicat en la primera planta del
local Rossend Montané de Sant Miquel, el
consultori restava tancat des de feia més
d’un any per dificultats tècniques que impedien garantir una connexió de dades segura
i confidencial.
En el primer dijous de reobertura eren 14 les

visites concertades que van ser ateses. La
doctora Marta Sanavia explicava que estaven contentes perquè tot estava funcionant
i perquè infermera, doctora i administrativa
coincideixen en l’horari de consulta.
Coincidint amb la reobertura del consultori,
s’ha reforçat l’atenció sanitària a Sant Miquel.La consulta de medicina general i d’infermeria s’ofereix a Sant Miquel cada dijous
en horari de les 9:00 a les 14:00 h, mentre
que el servei d’administració es presta de
les 8:00 a les 14:30 h. Als veïns de Daltmar
se’ls orienta a concertar la seva visita en
aquest consultori de Sant Miquel.

Els agents d’Olèrdola s’integren a la xarxa Rescat
Els agents municipals
d’Olèrdola han rebut
la formació pràctica
sobre el funcionament
de la xarxa Rescat, després que l’Ajuntament
d’Olèrdola aprovés un
conveni amb el Departament d’Interior per
a integrar els agents
municipals en aquesta
xarxa.
La xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat a Catalunya (xarxa Rescat)
ha estat creada pel Departament d’Interior, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per respondre a les necessitats
dels diversos cossos de seguretat i emergències de les administracions públiques catalanes.
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura
urbana i rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació. La xarxa Rescat permet salvar les dificultats que comporta la xarxa de telefonia
mòbil per les seves deficiències de cobertura, com es pot comprovar en el cas del municipi
d’Olèrdola per la seva orografia.

L’Oficina del Síndic
de Greuges
visita Olèrdola
Dimecres, 10 d’octubre
En horari de 10:00 a 13:30 h
Al Centre Cívic Gatzara de Sant
Pere Molanta

Per atendre a les persones
que vulguin plantejar queixes
o consultes relacionades amb
l’administració pública catalana
i amb les empreses de serveis.
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O p in ió d el s g r u p s m u n i c i p a l s
GRUP MUNICIPAL
D’ALTERNATIVA
PER OLÈRDOLA-PM
Benvolgudes olerdolenques i olerdolencs,

Encetem el nou any escolar, amb bones noves i seguint
treballant pel municipi. Les dues llars d’infants del municipi, tornen a obrir, així com les escoles, amb un total
de 427 infants. Uns serveis bàsics per garantir el futur
del municipi.

Habitatge:
Seguim treballant per poder tenir habitatge assequible
al municipi i així facilitar que joves i gent gran puguin
quedar-se a Olèrdola. Hem aconseguit una Subvenció
de la Diputació amb la qual ara contractem un tècnic
que ens ajudarà a avançar en aquest tema i ens faciliti
les bases a seguir per aconseguir que els veïns i veïnes
es puguin quedar al municipi.
Sant Miquel:

Hem facilitat un espai municipal a St. Pere Molanta,
perquè una escola d’idiomes ofereixi classes, a preus
més econòmics per intentar potenciar les llengües estrangeres entre els nostres veïns i veïnes. Esperem que
la iniciativa sigui profitosa per tots nosaltres.

Cal esmentar també que ara fa uns dies, aconseguíem
tornar a obrir el consultori de Sant Miquel, amb un dia
d’obertura complet, i amb el personal sanitari i administratiu corresponent. Seguim millorant el nucli, també
amb les obres de la 1a fase de la plaça Anselm Clavé,
que començaran a finals de setembre i serviran per millorar i fer més accessible el casc antic del poble. Cal dir,
que estem treballant per començar aviat a redactar el
projecte de la 2a fase de millora del casc antic.

Les persones, primer:

Participació ciutadana:

Com veieu, i seguint les bases d’Alternativa, creiem
que les persones són el primer, i volem el benestar així
com millorar els serveis als olerdolencs. És per això que
ampliem serveis per garantir que els veïns del municipi es quedin als nuclis i puguin retrobar en Olèrdola
el territori on facin vida, treballant per aconseguir els
serveis útils que necessitem i que la societat d’avui dia
reclama per seguir prosperant.

Creiem fermament en el dret a decidir, i treballem la
lliure expressió en les participacions ciutadanes, amb
reunions de veïns, amb consultes ciutadanes perquè
siguin els veïns que triïn el nom d’un espai, el destí
d’una partida econòmica, la utilitat d’un espai… els
veïns han de poder pronunciar-se sobre qualsevol tema
que els afecti i volem fer que cada cop més, els veïns
puguin opinar i decidir sobre el municipi.

GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ

Des del nostre grup ens continua sobtant l´actitud del
nostre Sr. Alcalde. En el manifest llegit davant de l´Ajuntament el 17 d´agost, demana respecte per a tothom, i
ell és el primer que en els plenaris ens retira la paraula
i exerceix la seva autoritat de forma desmesurada amb
la resta de partits polítics. Il·lustríssim alcalde, s´ha de
predicar amb l´exemple.

Llengües Estrangeres:

Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
Desitgem que hagueu passat tots i totes unes bones
vacances, que hagueu gaudit de les Festes Majors que
ja s’han celebrat i que hagueu passat una bona Diada.

Per una altra part, cal a dir, que l´Arantxa falta a la
veritat quant diu per un grup de whatsapp, on hi ha
veïns de totes les sensibilitats polítiques, que hi ha una
reunió pendent amb els portaveus dels altres partits

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

Animem a totes les veïnes i veïns del municipi a participar en els actes que es faran el dia 30 de setembre per
recordar el dia que ha marcat història en el camí cap a
la República Catalana.

Espai 1 d’octubre

Després de 16 mesos tancat per fi ha tornat a entrar en
funcionament el consultori de Sant Miquel. Ens congratulem que així sigui però no podem deixar de recordar
que la responsabilitat que això hagi passat és de la
ineptitud de l’equip de govern i més concretament de
l’anterior Regidora de Sanitat. També hi ha un altre responsable que no podem oblidar, l’aplicació de l’article
155, ha suposat una paralització de tota l’administració catalana que de ben segur ha tingut a veure amb el
retard amb la reobertura.

Al Ple d’aquest mes de setembre tornarem a demanar
per tercera vegada que es doni el nom de “Primer d’octubre de 2017” a un espai dels que es van fer servir pel
referèndum, com ja ho han fet forces municipis. Al Ple
del mes de maig l’Alcalde es va negar a incloure la moció a l’ordre del dia del ple i ho vam haver de demanar
com a prec. Al Ple del mes de juliol ho vam tornar a
demanar i al proper Ple ho tornarem a fer.
Convoquem a tots els olerdolencs i olerdolenques que van defensar els col·legis electorals
ara fa un any a assistir al Ple per donar suport a
aquesta demanda.
El Ple serà el proper 26 de setembre a les 19:30 hores. Es preveu un Ple de curta durada, és el que passa
quan s’aprova tot a la Junta de Govern Local a porta
tancada.
Actes 1r aniversari “Referèndum 1r d’octubre
a Olèrdola”

Consultori de Sant Miquel

Reglament de participació
A la columna de l’Olèrdola Informació del passat mes
de juliol vam fer públiques les nostres propostes de
modificació del Reglament de Participació Ciutadana.
De les vuit propostes que fèiem només una ha reeixit, la de rebaixar l’edat mínima de participació als 16
anys. Al proper Ple l’equip de govern d’ApO presenta
com a pròpia aquesta modificació, però hem de recordar que ERC ja ho va demanar quan es va aprovar el
Reglament l’any 2015. Evidentment, votarem a favor

Volem recordar que en les reunions per carrers que es
van realitzar al llarg d’un any i mig, vam recollir centenars de propostes, queixes i comentaris dels veïns. Val
a dir que les hem recollit totes. I estem treballant per
solucionar la majoria de temes que van sortir, alguns es
van resoldre ràpidament i d’altres es resoldran en els
propers mesos, degut a que necessiten de més tramitació o tenen més agents implicats. Però us assegurem
que treballarem de valent per intentar fer possible totes aquelles peticions sortides i si més no, trobar solucions satisfactòries.
Aprofitem aquestes línies, per felicitar a Canal 20 ràdio, als treballadors i col·laboradors, per haver ajudat
a que la nostra ràdio, celebri 25 anys de vida. I per celebrar-ho, vam voler organitzar un concert en un espai
tan emblemàtic del municipi. Un concert que, a part de
ser un acte lluït, es va convertir en un acte de promoció
del municipi dins la comarca, així com un acte de germanor entre els veïns que es van apropar a gaudir-lo,
així com mostra de col·laboració i pinya amb les entitats, que van voler col·laborar perquè aquest acte fos
tot un èxit. Des d’aquí doncs, volem desitjar una llarga
vida a Canal 20 ràdio!
I us volem convidar a gaudir de l’última festa major
del municipi, una festa major que uneix sinergies entre
Ajuntament, entitats i veïns, que esperem sigui del vostre grat. Veïns, veïnes, molt bona festa major de Sant
Miquel d’Olèrdola!

polítics, per quedar bé amb tothom, i quan és interpel·lada pels portaveus de PDeCAT i ERC, es defensa
dient que aquell fòrum no és per fer política. Vostè és
la primera que fa servir aquest grup de whatsapp per
fer política.
També, felicitem a Canal 20 Ràdio pels seus 25 anys, i
especialment agraïm les notícies que pengen a la web
de l’ajuntament d´Olèrdola, ja que sovint, els regidors
que estem a l’oposició ens assabentem de notícies del
nostre municipi per la premsa!!! Visca la comunicació!!!

però el reglament continuarà tenint moltes mancances.
Zona esportiva de Daltmar
Al mes de juliol de l’any passat es va aprovar la concessió de l’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar.
Recordem que ERC va votar a favor de la licitació perquè enteníem que revitalitzar aquest espai era positiu
pel nucli de Daltmar, però vam votar en contra de la
concessió per manca de transparència.
Un any després l’Ajuntament ha declarat l’incompliment del termini d’execució de les obres i dona un
termini de deu dies als concessionaris per presentar
al·legacions.
No s’han fet les pistes de pàdel ni l’espai pel tenis taula, no s’ha repintat ni redissenyat la pista multiesport
per encabir futbol sala. Hi ha quatre pistes de sorra on
s’han trobat diversos ferros i diverses tanques i murs
divisoris estan trencats o en males condicions.
Procés participatiu usos espais edifici de Correus
El procés està dividit en dues fases, una primera per
presentar els projectes del 17 al 24 de setembre i una
segona del 25 de setembre a l’1 d’octubre per tal de
triar el/els definitius. Recordem que pot participar tothom que tingui més de 18 anys i que estigui empadronat al municipi.
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Estrena de l’escola
d’idiomes d’Olèrdola
Durant el que portem d’estiu i especialment en aquests primers dies de
curs escolar, l’empresa Punt de Partida ha rebut un elevat volum de peticions d’informació sobre l’oferta de cursos que desplegarà a l’escola d’idiomes d’Olèrdola quan comenci el seu primer curs d’activitat, a partir del
dilluns 1 d’octubre. Joan Nebot, responsable de Punt de Partida, confia
que aquest elevat interès registrat aquestes setmanes s’acabi traduint en
la dada final de matriculacions.
L’escola d’idiomes d’Olèrdola entra en funcionament a les instal·lacions
municipals de l’edifici de l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere Molanta.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola indica que pot oferir uns
preus assequibles que permetin posar a l’abast de tothom l’aprenentatge
d’idiomes. La quota mensual per dues hores setmanals de classes és de 34
euros i la matrícula té un import únic per curs de 19 euros.
Per a més informació, les persones interessades poden visitar la web puntdepartida.cat, trucar al telèfon 93 119 05 45 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça reserves: @puntdepartida.cat

L’oficina d’atenció per la revisió cadastral,
oberta de l’1 al 23 d’octubre
Amb l’ànim de facilitar als veïns la màxima informació, l’Ajuntament
d’Olèrdola comunica que aquest mes d’octubre tornarà a estar en funcionament l’oficina d’atenció al públic que atén a l’Ajuntament d’Olèrdola
consultes sobre el procediment de revisió cadastral.
L’oficina estarà oberta des del dilluns 1 d’octubre al dimarts 23 d’octubre
en horari de 15 a 20 hores, les tardes de dilluns a divendres; i els dimarts
i dijous també als matins, de 10:30 a 14:00 h.
Després d’una primera ampliació respecte el període d’obertura anunciat
inicialment, durant l’estiu aquesta oficina d’atenció presencial ha estat
oberta del 16 de juliol al 17 d’agost.

Llogar els locals Sant Jaume i
Rossend Montané per a celebracions
particulars serà més econòmic
Amb la voluntat de fomentar l’ús entre la ciutadania del Local
Sant Jaume de Moja i de la sala gran del Local Rossend Montané
de Sant Miquel per a poder-hi celebrar actes particulars i de caràcter familiar, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava el 31 de
juliol una modificació de la tarifa que regula el preu públic per a la
utilització d’aquests béns de titularitat municipal.
Fins ara hi havia una única tarifa de 50 euros per hora de lloguer.
Ara s’ha aprovat introduir una tarifa de preu públic amb tres packs
de 4, 6 i 8 hores, segons la tipologia i durada de l’acte o esdeveniment, tenint en compte també l’estona que requereix el seu
muntatge o preparació, i en acabar la recollida i neteja de la sala.
La tarifa de 50 eruos/hora o fracció es mantindrà i s’aplicarà només per aquells actes o esdeveniments de curta durada, com ara
xerrades, col·loquis, reunions o altres actes de participació ciutadana. Els nous packs per hores passen a tenir aquestes tarifes;
145 euros per lloguer de 4 hores; 200 euros pel lloguer de 6
hores; i 260 euros pel lloguer de 8 hores.
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Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola amb
visites al Pla dels Albats i Moja
Organitzades per la regidoria de patrimoni i turisme de l’Ajuntament
d’Olèrdola, el diumenge 30 de setembre es reprenen les Rutes pel Patrimoni del municipi amb una visita guiada gratuïta al Pla dels Albats.
Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic oldl.turisme@olerdola.cat o bé trucant al telèfon de l’Ajuntament, el 93 890 35
02. Les places són limitades i el punt de trobada serà a l’aparcament
de davant de la muralla del conjunt monumental, a dos quarts d’11
del matí.
La segona de les visites guiades gratuïtes s’ha programat per dissabte 20 d’octubre pel nucli de Moja. Es visitarà l’església romànica de
Sant Cugat, l’església de Sant Jaume, l’exterior de la Torre medieval
de Moja i Celler Cooperatiu. Les places són limitades i s’ha de fer
inscripció a partir del 8 d’octubre. El lloc de trobada és el Sindicat
(Cooperativa), a dos quarts d’11 del matí.

Nova activitat de coaching corporal
de l’Ateneu Mogenc
L’Ateneu Mogenc ha programat una activitat nova relacionada amb
el benestar. És una activitat de coaching corporal que impartirà Roser
Farré, relacionada amb el moviment somàtic. Es tracta d’una activitat oberta a tothom i
indicada per a totes
les edats a partir de
l’adolescència.
S’iniciarà a l’octubre
i finalitzarà al juliol,
amb una sessió setmanal els dimecres
de 15.00 a 16.20 h.
El preu mensual de
l’activitat serà 30
euros (socis Ateneu
Mogenc) o 35 euros
(NO socis de l’Ateneu Mogenc). Per a
qualsevol dubte o informació adreceu-vos
a: ateneumogenc@
gmail.com

Gran participació en els
“Vespres al Castell”
La primera edició del cicle “Vespres al castell d’Olèrdola”, celebrada
els dissabtes 11, 18 i 25 d’agost, es va realitzar enmig d’una gran
participació. Durant el primer dissabte es podia gaudir d’un planetari,
visitar el Pla dels Albats i escoltar la música del grup musical Klesmer.
El dissabte 18 s’oferia un concert de gòspel i es difonia la vida real
d’en Sunifred, un home ric, guerrer i pietós de la civitas Olerdola de
finals del segle X. El darrer dissabte d’agost, el dia 25, es podia participar en un “safari” fotogràfic que es va cloure amb una Sonosfera
projectada a la muralla.
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Festes Majors amb novetats i homenatges
Durant els mesos de juliol i agost, Olèrdola ha gaudit de les festes majors de Can Trabal, Moja, Daltmar i Sant Pere Molanta. Els
actes han estat molt variats i, llevat d’alguna excepció, marcats per una elevada participació. Entre les nombroses imatges que
ens deixen aquests dies de celebracions, cal anotar la lluïda estrena del Ball de Gitanes de Sant Pere Molanta i l’homenatge
que en els versots van fer els Diables de Moja a les mestres Paloma Solé, Assumpta Ràfols i Mercè Garcia, jubilades les tres
durant els darrers mesos després d’una fructífera trajectòria a l’escola Circell.

Èxit del concert del
25è aniversari de Canal 20
El concert per celebrar el 25è aniversari de Canal 20-Ràdio Olèrdola, viscut
divendres 14 de setembre a La Muntanyeta amb Cesck Freixas i Blaumut,
va ser tot un èxit artístic, organitzatiu i d’assistència de públic.
Segons estimacions fetes pels agents municipals d’Olèrdola, més de 1.500
persones van gaudir d’aquest esdeveniment memorable. Cesk Freixas va
repassar les cançons més emblemàtiques dels seus 15 anys de trajectòria
i va oferir en públic algun dels temes que ha començat a enregistrar pel
seu nou treball.
Blaumut va connectar amb un repertori fonamentat en el seu tercer disc,
“Equilibri”, desplegant una energia i proximitat que en tot moment van
atrapar a un públic molt predisposat a passar una nit màgica. El torn de
bisos el van culminar interpretant un dels himnes del grup, “bicicletes”,
que va ser acompanyat pels cants gairebé unànimes dels assistents.
La nit es va viure enmig d’un gran ambient, amb predomini de públic familiar i elogis constants per la bellesa del paratge i per les seves condicions
idònies per a seguir acollint concerts de gran format a l’aire lliure.
El concert l’organitzava l’emissora municipal, era patrocinat per l’Ajuntament d’Olèrdola i va comptar amb la col·laboració de la Societat Principal-Unió de Sant Pere Molanta, el Grup de Joves de Sant Pere Molanta i
l’Agrupació de Balls Populars de Moja.
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Festa Major

Xerrades:

“El Testament
vital o Document
de Voluntats
Anticipades”
-Dijous 18 d’octubre,

al Centre Cívic La Xarxa de Moja

-Dijous 8 de novembre,

al Centre Cívic Gatzara de Sant
Pere Molanta

-Dijous 22 de novembre,
al local Social Rossend Montané
de Sant Miquel

A càrrec d’Helena Mestre

L’AE Moja guanya la 31a Copa Olèrdola
L’AE Moja assumia l’organització de la 31a Copa Olèrdola amb la voluntat d’oferir un espectacle atractiu. I així va ser. En partit jugat diumenge 26 d’agost, l’equip que entrena Manel Lora es proclamava guanyador de la 31a edició de la competició, després d’imposar-se a
la Joventut Ribetana a la tanda de penals un cop el partit va finalitzar amb empat a 3 gols.

de Sant Miquel
d’Olèrdola 2018

Dies: 11, 12, 13 i 14 d’octubre
Dijous 11
A les 21.30 h TRACA D’INICI
DE FESTA MAJOR
davant del Restaurant el Conill
A continuació,
BOTIFARRADA i KARAOKE
davant el Conill
Divendres 12
A les 10.30 h JOCS INFANTILS
A les 13 h VERMUT INFANTIL
A les 17 h MASCLETÀ
A les 19 h PORTADA DEL SANT
a l’Ajuntament
A les 21 h HOMENATGE al Sr. Tubella
al local Rossend Montané
A continuació PREGÓ
a càrrec de Núria Carrasco Casellas
ACTUACIÓ de

VENENO EN LA PIEL
Dissabte 13
A les 9 h SARDINADA POPULAR
davant el Conill
A les 10 h PING PONG i
TORNEIG DE PLAY STATION
A les 17 h Al camp de futbol, INFLABLES,
ANIMACIÓ INFANTIL
i PASSEJADA EN PONI
A les 19.30 h MISSA SOLEMNE
A les 21.30 h PIROMUSICAL
davant Conill
A les 22 h SOPAR DE CARMANYOLA
A les 23 h ORQUESTRA

MAGMA i
DISCOSHOW

Olèrdolainformació:
Butlletí informatiu Municipal d’Olèrdola.
Dipòsit legal: B-45.483/95
Edita: Ajuntament d’Olèrdola | Impressió: Impremta Pagès.
www.olerdola.cat
Facebook/Comunicació-Olèrdola
Twitter.com@AjOlerdola

Diumenge 14
A les 12 h CERCAVILA
A continuació ENTRADA DEL SANT
a l’església i EXHIBICIÓ DE BALLS
POPULARS a la pista
A les 18 h BALL amb LOS SANTOS
al Local Rossend Montané
A les 20 h CASTELL DE FOCS
de cloenda

