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Subvencions extraordinàries 
pel foment de l’aprenentat-
ge de llengües estrangeres 
Les subvencions extraordinàries atorgades per la 
Junta de Govern Local a les dues escoles sumen 
prop de 4.700 euros i inclouen el 50% de l’im-

port de contractació d’un auxiliar de conversa en 
anglès.

A l’escola Rossend Montané ja és el tercer curs 
consecutiu que s’aplica un projecte per a convertir 
l´anglès en tercera llengua vehicular a l´escola.

En la mateixa sessió de dilluns 8 d’octubre de 
la Junta de Govern Local també aprovava sub-
vencions per a la contractació d’un monitor al 
menjador de l’escola de Sant Pere, així com el 

pagament del projecte educatiu “L’aventura de 
la Vida”, teatre en anglès i programa “Viu el 
Parc” a l’escola Circell.

Des de l’Ajuntament s’ha destacat que aquestes 
subvencions s’afegeixen als 200.000 euros anu-
als que assumeix l’administració municipal pels 
manteniments de les escoles en el pagament 
de serveis bàsics com aigua, llum, calefacció o 
neteja.

Es modifi ca el reglament
de participació 
L’alcalde anunciava en el ple la posada 
de llaços grocs i plaques commemorati-
ves en els tres locals on es va votar l’1 
d’Octubre.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, va anunci-
ar durant el ple de dimarts 25 de setembre que 
s’instal·larien plaques commemoratives de l’1 
d’Octubre en cadascun dels tres locals municipals 
d’Olèrdola on es va votar l’any passat. El mateix 
alcalde explicava que s’havia optat per posar 
aquestes plaques commemoratives “i no el nom 
a una única plaça” per així fer “que tothom se 
senti identifi cat”.

Abans de l’anunci de l’alcalde, el grup d’ERC va re-
clamar de nou que es col·loqués al balcó de l’ajun-
tament un llaç groc i una pancarta reivindicant la 
llibertat dels presos i exiliats. Per tercer ple conse-
cutiu, també van demanar que es posés el nom 
d’1 d’octubre de 2017 a un dels espais públics on 
es va votar fa un any perquè així quedés fi xat en 
el nomenclàtor del municipi. Fina Mascaró, regi-
dora portaveu d’ERC, defensava que s’incorporés 
aquest nom a una plaça o carrer del municipi i ex-
plicitava que “no ens conformem amb una placa”.

Modifi cació del pressupost i del reglament 
de participació

La part dispositiva del ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola va tenir poca densitat d’acords. Amb 
els vots favorables d’ApO, l’abstenció del PDe-
CAT i el vot contrari d’ERC, s’aprovava una modi-

fi cació de pressupost per valor de 24.000 euros. 
El regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, exposava 
que una meitat de l’import de la modifi cació es 
destinava a arranjaments tècnics per a completar 
les obres de rehabilitació del magatzem munici-
pal de la Pellisa de Moja. L’altra meitat es dedi-
quen a obres necessàries de millora estructural 
en l’edifi ci municipal de Correus de la plaça de 
l’Església de Moja. 

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, asse-
nyalava que no donaven suport a la modifi cació 
perquè entenia que són decisions que només 
pren el govern.

El ple també aprovava una modifi cació puntual 
del reglament municipal de participació ciutada-
na, adaptant-lo a la normativa en l’apartat que 
recull que l’edat mínima per a participar en els 
processos que es convoquin és de 16 anys. Xa-
vier Serramià anunciava que es convocarien els 
grups municipals per a tractar la modifi cació del 
reglament en altres apartats. Des d’ERC es re-
cordava que la proposta de rebaixar de 18 a 16 
anys l’edat per a poder participar ja la van fer fa 
tres anys quan es va aprovar el reglament. També 
entenien que l’adaptació a la llei també perme-
tia que s’acceptessin altres propostes fetes per 
ERC. Des del govern es va assenyalar que estaven 
convençuts que s’arribarien a acords si existia la 
voluntat per part de tothom. ERC i ApO van votar 
a favor d’aquesta modifi cació puntual del regla-
ment i PDeCAT es va abstenir.

Precs i preguntes
A pregunta d’ERC, el govern indicava que hi ha 
pogut haver un error en el càlcul dels rebuts que 
havia de pagar una veïna pel servei de teleassis-

tència i preguntarien per la resposta inicial que 
va rebre de l’Ajuntament.
PDeCAT i ERC van preguntar sobre l’estat de la 
concessió de la zona d’equipaments de Daltmar, 
després que s’obrís un expedient a l’empresa. 
Juanma Samblás anunciava que s’aplicaria a 
l’empresa una sanció per incompliment de les 
condicions del contracte, per bé que s’esperaria a 
determinar-la en funció de la programació defi ni-
tiva que han lliurat aquest setembre sobre  l’exe-
cució de les obres. Els dos grups de l’oposició 
coincidien en valorar que havia faltat seguiment 
per a fer complir el contracte.
A proposta d’ERC, els grups municipals van ex-
pressar el seu rebuig als crims de violència de 
gènere.
El govern també va exposar que la setmana se-
güent rebria l’informe encarregat sobre la gestió 
de les zones esportives, document que s’espera-
va tenir per a abordar els projectes que han pre-
sentat empreses especialitzades per a defi nir els 
usos de la zona del Bosquet de Sant Miquel.
El PDeCAT també lamentava que l’Ajuntament 
hagués trigat 109 dies per iniciar un informe per 
a estudiar si era responsable en l’accident patit 
per un infant en una de les zones de jocs infantils 
del municipi. El PDeCAT va preguntar  per què 
s’acceptaven els comptes del Base Olèrdola per a 
justifi car la subvenció anual quan el mateix presi-
dent de l’entitat, segons el PDeCAT, assenyala-
va que no eren complerts. El govern va exposar 
que l’informe del Base Olèrdola té la conformitat 
d’intervenció. També es va assenyalar que en la 
relació entre entitats i Ajuntament ha d’existir el 
principi de bona fe i es va demanar al PDeCAT 
que si disposava d’informació l’aportés davant 
la greu acusació de possible frau llençada sobre 
una entitat.
A pregunta d’ERC, el govern va assenyalar que 
es va aprovar la memòria dels serveis socials per-
què és un document on hi consta la feina feta i 
s’afegia que no es dubtava de la tasca que fan 
les professionals. Si l’Ajuntament recuperava la 
gestió dels serveis socials, es va subratllar, era per 
altres motius.
El govern també va explicar que les obres de 
la tanca i de millora del pati de l’escola Gotims 
s’havien planifi cat tenint en compte la càrrega de 
feina de la brigada durant l’estiu, la disponibilitat 
de recursos humans i d‘acord amb les professio-
nals de l’escola bressol.
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L’edifi ci de Correus serà Local per a Joves
i Sala d’Estudi i Biblioteca
A l’edifi ci municipal que acull l’ofi cina de Correus, situat a la plaça de l’Església de Moja, 
s’hi habilitarà una sala d’estudi i biblioteca en un dels seus espais remodelats i en l’altre 
s’hi farà un Local per a Joves. Així ho ha determinat el procés de participació convocat per 
l’Ajuntament d’Olèrdola.

En el segon moment del procés, el de les votacions de les propostes fi nalistes, hi han parti-
cipat 122 veïns d’Olèrdola. La majoria dels 119 vots vàlids per a decidir l’ús de la sala més 
propera a la porta d’accés han anat a parar a la proposta de Local per a Joves, amb 77 vots i 
un 64% de suport. En el cas de la sala interior, les votacions han estat més repartides. L’opció 
guanyadora, la de convertir aquest espai en sala d’estudi i biblioteca, ha sumat 47 vots, men-
tre que la proposta de dedicar-lo a magatzem pel material dels Diables arribava als 31 vots. 

La crida per a participar es feia al conjunt del municipi, però la procedència dels votants s’ha 
concentrat en el poble de Moja, que ha acumulat el 89% dels votants. Respecte el cens total 
del municipi, el percentatge de participació ha estat del 3,2%, mentre que analitzant només 

el cas del poble de Moja la partici-
pació s’eleva fi ns el 8,5%.

Els participants han valorat amb 
un 7,9 el procés de participació i 
totes les votacions s’han fet per 
internet. Un altre fet destacat del 
procés és la mobilització de joves. 
I és que el 30% dels participants 
tenen entre 18 i 30 anys, quan en 
el cens del municipi representen el 
15% del total.

Comencen les obres de
reforma del casc antic
de Sant Miquel d’Olèrdola

Tenen un pressupost de més de 
400.000 euros i la previsió de re-
alitzar-se en 4 mesos 

Després que el projecte inicial fos ampliat de 
manera considerable, les obres de reforma del 
casc antic de Sant Miquel d’Olèrdola tenen un 
pressupost global de 404.000 euros i es faran 
en dues fases diferents. La primera començava 
en acabar la Festa Major del poble i es preveu 
completar en 4 mesos.

En un primer moment, la intenció de l’Ajun-
tament era limitar l’actuació a la reforma de 
la plaça Anselm Clavé i del carrer Major, però 
després de consensuar-ho amb veïns i amb 
els grups municipals de l’oposició el projecte 
defi nitiu incorpora en aquesta primera fase el 
pas a plataforma única dels carrers de la Font 
i Berenguer. També es preveu que el tram del 
carrer Josep Tarradellas que connecta el carrer 
Major amb el carrer de la Font s’asfalti de nou 
i s’ampliïn les voreres.

En una carta repartida als veïns, l’Ajuntament 
d’Olèrdola recorda que per tal de garantir les 
condicions de seguretat de l’obra, i tenint en 
compte les amplades dels trams dels carrers 
afectats i la tipologia de les obres, no es per-
metrà el pas de vehicles en tot l’àmbit del pro-
jecte mentre aquestes s’executin. Per aquest 
motiu, mentre durin les obres seran de doble 
sentit de la marxa el carrer Josep Tarradellas, 
des del carrer Major fi ns el carrer Moreneta; el 
carrer Pic de l’Àliga i el carrer Major, des del 
carrer de la Font de l’Avellaner fi ns el carrer 
Josep Tarradellas.

S’instal·laran leds en l’enllumenat públic de Sant 
Miquel, Sant Pere Molanta i Daltmar 

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olèr-
dola adjudicava el 24 de setembre el con-
tracte de subministrament i col·locació de 
lluminàries led a Sant Miquel d’Olèrdola, 
Sant Pere Molanta i Daltmar. Les obres 
s’han adjudicat per un import de prop de 
127.000 euros i comportaran canviar a 
lluminàries led, abans d’acabar l’any, els 
1.375 punts de l’enllumenat públic instal-
lats en aquests tres nuclis del municipi. 

El canvi a leds també incorpora treballs a 
barriades com Can Torres. Només restaria 

pendent la substitució de l’enllumenat a Can Trabal, però el canvi no es pot procedir a fer en 
aquesta urbanització perquè les competències en matèria d’enllumenat no han estat recep-
cionades per part de l’Ajuntament.

La substitució dona continuïtat a les obres fetes al poble de Moja el desembre de l’any passat 
i busquen una major efi ciència en els consums elèctrics. 

L’Ajuntament assegura que el consum d’energia a l’enllumenat públic es redueix a la meitat 
amb la instal·lació de leds. A més de l’estalvi i de l’increment en qualitat, un altre factor que 
fa encara més efi cient el canvi és la reducció de despeses de manteniment. I és que una 
làmpada de vapor de sodi té una vida útil de 12.000 hores i la durada estimada de les de 
leds és de 50.000 hores.

Els treballs ja s’han fet a Moja
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Daltmar ja té fi bra òptica i a
Can Trabal arribarà en els propers mesos
L’empresa XTA (Xarxa de Telecomunicacions Alternatives) espera po-
der oferir el servei de fi bra òptica als veïns de la urbanització de Can 
Trabal en els propers mesos. El gerent de l’empresa, Jordi Bastardas, 
confi a que la connexió es pugui completar entre fi nals d’aquest any i 
durant el primer trimestre de l’any que ve, per bé que no poden donar 
dates exactes perquè estan pendents d’obres d’una de les administra-
cions actuants. 

L’arribada del cable a Can Trabal donarà continuïtat al desplegament 
de la fi bra òptica que s’ha realitzat aquest any Daltmar, on ja han estat 
un centenar de famílies les que han contractat el servei. A petició de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, XTA realitzarà una proposta per a fer arribar 
també la fi bra en masies i nuclis disseminats per així garantir que tot 
el municipi pot accedir a internet de gran capacitat. 

Per poder ampliar informació, les persones interessades poden posar-se 
en contacte amb l’empresa XTA a través del telèfon 93 897 52 00.

Olèrdola disposarà d’un
Pla Estratègic de Turisme
La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament d’Olèrdola una 
subvenció de 7.500 euros per a redactar el Pla Estratègic de Turisme 
del municipi.

Tal i com explicava el regidor de patrimoni i turisme de l’Ajuntament, 
Pere Sadurní, el pla analitzarà els recursos, experiències, activitats tu-
rístiques i empreses del municipi per acabar proposant un Pla d’Acció, 
una proposta de productes turístics i un catàleg d’activitats turístiques 
que es programaran al municipi.

Sadurní ha agraït que la Diputació concedís l’ajut, després de tres anys 
de demanar-lo, i ha valorat que el Pla es traduirà en una millora pels 
comerços, restauradors i allotjaments del municipi “amb la fi nalitat de 
situar Olèrdola dins de les referències turístiques de la comarca”. La 
previsió és que el pla estigui elaborat en un termini de 8 mesos.

Se substituiran els arbres del carrer
de la Font del Cuscó 
Després de consensuar-ho amb els veïns, l’Ajuntament va procedir a 
fer la tala de 19 arbres del carrer de la Font del Cuscó de Sant Pere 
Molanta, durant la darrera setmana de setembre. La majoria eren po-
llancres, arbre de ribera poc freqüent en jardineria ornamental, que 
ocasionaven problemes d’al·lèrgies i brutícia.  En el seu lloc, es planta-
ran exemplars d’una altra espècie, encara per decidir.

S’enllesteix la nova
web municipal d’Olèrdola 
L’Ajuntament d’Olèrdola preveu tenir nova web en marxa en les pro-
peres setmanes. Els treballs de disseny ja estan completats i ara resta 
tancar el traspàs de continguts des de l’actual web.

La web www.olerdola.cat tindrà una imatge més atractiva i una nova 
distribució de continguts amb el propòsit de fer-la més adaptada a 
dispositius mòbils. L’actual web es va posar en marxa l’any 2010 i ara 
s’ha cregut convenient canviar-la per adaptar-la a les necessitats dels 
usuaris. I és que els accessos a la web actual de l’Ajuntament en la 
majoria dels casos ja són des de tauletes o mòbils. Entre els continguts 
que es canvien hi ha l’augment de facilitats per a enllaçar informaci-
ons publicades a la web i un apartat específi c de turisme amb totes les 
dades i propostes d’interès que acull el municipi.
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138 establiments de Castellet i la Gornal, 
Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos 
repartiran una vuitantena de premis

Fins el 18 de novembre, comprar al comerç 
local d’Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa 
Margarida i els Monjos pot tenir premi. I és 
que per cinquè any consecutiu, els ajunta-
ments dels tres municipis realitzen la campa-
nya conjunta “Compra a prop i descobreix el 
teu entorn”. 

Durant el mes que dura la campanya, qui rea-
litzi un acte de compra en els 138 establiments 
i serveis adherits a la campanya pot optar a un 
dels 80 premis que se sortejaran entre les but-
lletes que omplin els clients. Tal i com va passar 
l’any passat, aquest 2018 es preveu que s’ex-
haureixin les 60.000 butlletes editades.

Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la Gor-
nal, destacava que la campanya potencia les 
visites entre aquests tres municipis que tenen 
molts elements en comú, com tenir parc natu-
ral i castell. Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, 
incidia en la necessitat d’estar al costat del 
comerç local per la seva important funció de 
servei de proximitat amb valor afegit. Les da-
des de participació de clients i d’establiments 
venen a indicar que la campanya està del tot 
consolidada, tal i com assenyalava l’alcaldessa 
de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret.

El sorteig de premis es farà el 22 de novembre 
i l’acte públic de lliurament s’ha previst el 28 
de novembre, a les 19:30 h, al Molí del Foix 
dels Monjos.

Més de 250 persones 
en els actes per a 
commemorar l’1 
d’Octubre
Des de diumenge 30 de setembre a la 
tarda, a les façanes dels centres cívics 
La Xarxa de Moja i Gatzara de Sant Pere 
Molanta i a la del local Rossend Mon-
tané  de Sant Miquel, hi ha instal·lades 
unes plaques de reconeixement a les per-
sones que en aquests locals municipals 
“van defensar i exercir el dret a vot“ l’1 
d’octubre de 2017. Amb la descoberta de 
les plaques en els tres locals fi nalitzaven 
els actes realitzats a Olèrdola en el primer 
aniversari de l’1 d’Octubre. 

La comissió organitzadora estima que 
han estat més de 250 les persones que 
han participat en les diferents activitats. 
Al matí una seixantena de veïns camina-
ven fi ns al castell d’Olèrdola. A la muralla 
s’hi penjaven estelades i una pancarta 
demanant la llibertat dels presos polítics. 
En els tres locals municipals els veïns que 
ho desitjaven podien dipositar en una 
urna del referèndum les seves refl exions i 
pensaments sobre l’1 d’Octubre. 

La jornada també va incloure la instal-
lació de tres grans llaços grocs, un en 
cadascuna de les tres seus electorals on 
es va votar fa un any. Els actes van tenir 
un marcat to reivindicatiu, però també 
festiu, amb tallers d’elaboració de pan-
cartes, dinars populars, sobretaules de 
debat i actuacions musicals com les que 
van oferir a Moja Muntsa Plana i David 
Jiménez.

En marxa fi ns el 18 de novembre la 5a campanya
“Compra a prop i descobreix el teu entorn!”
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Homenatge a Josep Anton Tubella 
Josep Anton Tubella és un referent del que suposa ser 
de Sant Miquel i fer poble. Així es va exposar en l’acte 
d’homenatge que se li va retre divendres 12 d’octubre  a 
aquest miquelenc que va morir fa dos anys i va acumular 
en els seus 54 anys de vida una llarga trajectòria d’impli-
cació en les activitats del poble.

Pagès lluitador i gran conversador, “de poble i del po-
ble”,  va presidir la Comissió de Festes, va ser impulsor i 
fundador del FC La Plana Rodona, del seu Futbol Base i 
del futbol femení. També va ser regidor de l’Ajuntament 
d’Olèrdola i col·laborador en el carnaval, les festes del 
Most i el teatre. 

En l’homenatge també es va tenir un record per a altres 
miquelencs que han servit Olèrdola i Sant Miquel com 
Pere Clavé, Agustí Quadres, Amadeu, Julià Lloses, Ros-
send Montané, Felip i Marina Vilella o Salvador Duran.

L’acte es realitzava moments abans del pregó de la Festa 
Major. Abans de la lectura de l’escrit d’homenatge, es va 
projectar un vídeo amb diferents imatges que testimoni-
aven la forta implicació de Tubella en l’organització d’ac-
tivitats al poble.

Arriba la Vallmoranta, la cursa 
d’orientació solidària de
Sant Pere Molanta
La solidaritat, l’esport i la natura es donaran la mà el proper dissabte 
dia 17 de novembre en motiu de la vuitena edició de la Vallmoranta. 
És una cursa d’orientació solidària pensada per a tota la família amb 
dos recorreguts: un de curt que transcorre pels voltants de Sant Pere 
Molanta i un de més llarg per les muntanyes penedesenques. El temps 
màxim fi xat és de 3 hores.

Els benefi cis obtinguts es destinaran a La Marató de TV3, dedicada 
enguany al càncer.

Les inscripcions on-line s’obriran el proper 5 de novembre i es poden 
fer a la web www.vallmoranta.org. Els 200 primers inscrits també tin-
dran paella i podran gaudir d’un gran dinar de germanor per cloure 
la jornada.

Gran nivell dels actes pirotècnics
a la FM de Sant Miquel 
La participació de veïns i visitants de totes les edats i la intensitat dels 
actes pirotècnics han estat dos dels elements més positius de la Festa 
Major de Sant Miquel que han destacat els membres de la comissió 
organitzadora. 

Un dels espectacles que més bones sensacions ha deixat és el piro-
musical de dissabte a la nit, a càrrec de Pirotècnia Igual. També ha 
estat molt comentada la potent mascletà de divendres a la tarda. Jordi 
Pardo, de la comissió organitzadora, valorava que la mascletà havia 
estat “el doble de forta” que la tronada d’inici de la Festa Major de 
Vilafranca. Des de la comissió, també s’entenia que un espectacle com 
el piromusical calia mantenir-lo com una tradició.

També van ser molt seguits els balls de divendres amb el grup de versi-
ons “Veneno en la piel” i l’actuació de l’orquestra Magma el dissabte.

Xerrades 
“El Testament vital o  Document de

Voluntats Anticipades”

A les 19:30 h

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
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Al descobert nous elements
de la ciutat medieval d’Olèrdola
Estructures de cases tallades a la roca amb amplades de fi ns a 10 
metres, restes de cellers o les traces de l’antic camí d’accés al Castell 
d’Olèrdola han quedat al descobert després dels treballs de desbrossat 
que el servei de Parcs Naturals de la Diputació ha realitat en el bosc 
pròxim al Castell d’Olèrdola.

Les tasques es completaven a fi nals de setembre, entre la zona d’apar-
cament del conjunt monumental i l’accés al Pla dels Albats. A més de 
sanejar la zona boscosa per prevenir la processionària i reduir el risc 
d’incendis forestals, el desbrossat ha facilitat topografi ar aquesta zona 
del barri medieval fora muralles. Es referma que Olèrdola és un lloc 
únic per a estudiar l’urbanisme de les ciutats del segle X i XI i també 
s’apunta que, a diferència del que fi ns ara se sostenia, les caracte-
rístiques de les cases trobades fa pensar que fora muralles també hi 
podien viure habitants amb poder econòmic. Ara haurà de ser l’exca-
vació arqueològica la que acabi d’aportar els elements necessaris per 
a confi rmar hipòtesis.

Visita guiada gratuïta
al Sant Sepulcre
Per quarta ocasió en tres anys, l’Ajuntament organitza una visita 
al Sant Sepulcre dins les Rutes del Patrimoni. Serà el diumenge 
11 de novembre i s’han fi xat tres torns de visita guiada gratuïta 
per a facilitar la màxima assistència possible: a les 10:30 h, 11:30 
i 12:30 h.

El Sant Sepulcre és l´única església romànica de planta circular 
del Penedès; fou la seu d´un Priorat de canonges militars del Sant 
Sepulcre fi ns el segle XV ,i el 1954 es descobriren unes pintures 
romàniques del segle XI, sobre el judici fi nal.

També es farà visita exterior de la casa del qui va ser Marquès 
d’Olèrdola, Francesc de Paula Rius i Taulet, que va ser alcalde de 
Barcelona, al segle XIX.

El Sant Sepulcre és un Bé Cultural d´Interès Nacional declarat 
Monument històrico-Artístic. Per visitar-lo, cal inscripció prèvia a 
partir del 29 d’octubre a oldl.turisme@olerdola.cat o al telèfon 
de l´Ajuntament el 938 903 502. Places limitades. Es prega pun-
tualitat.

www.olerdola .cat
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L’Òdena guanya la 1a Copa 
Olèrdola femenina
L’Òdena s’ha proclamat campió de la primera edició de la 
Copa Olèrdola femenina de futbol després de guanyar per 
1-3 al Base Olèrdola femení, en partit disputat diumenge 
30 de setembre al camp municipal d’Els Pins de Moja.

La Copa Olèrdola l’organitzava el Base Olèrdola, amb el 
patrocini de l’Ajuntament d’Olèrdola. La intenció de totes 
les parts implicades és la de mantenir el torneig amb ca-
ràcter anual durant les pretemporades.

Divendres 26
A les 20 h, al Local Nou

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES
dedicats a la nissaga dels Rovirosa

a càrrec de Núria Raspall

Dissabte 27
A les 19 h, a l’església

CONCERT amb les corals
del Centre Excursionista del Penedès

i de Santa Maria de Puigcerdà
A les 22 h, al Local Nou

SOPAR I BALL DEL MOST

amb el grup VORALMAR

Diumenge 28
A les 11 h CERCAVILA

A les 11:30 h i fi ns les 13:30 h
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

al Celler Cooperatiu. Simultàniament,
PASSEJADA AMB CARRO

Tot seguit, VERMUT POPULAR
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Dissabte 27 octubre
A les 18 h, a La Xarxa,

TALLER D’ARROSSOS 

Divendres 9 novembre

Dissabte 10 novembre
A les 18 h, a la Xarxa

TALLER DE CUINA “Postres en got”. 
Places limitades. Activitat amb donatiu.

Dijous 29 de novembre
XERRADA “ESPORT I ALIMENTACIÓ”

a càrrec d’Astrid Barqué.
Horari i lloc per confi rmar.

Actes de l’Ateneu Mogenc

Dissabte 17 de novembre
 A les 21:30 h al local Rossend

Montané de Sant Miquel

Representació dins
la 28a Roda de Teatre

Amb l’obra: “155... i escaig” 
A càrrec del grup de teatre
“La companyia es grata”

de Can Rosell

Activitats Conjunt Monumental d’Olèrdola
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. XXIII Concurs de fotografi a Parcs del Garraf, 
Olèrdola i Foix. Selecció d’imatges (2017). De 31 d’octubre a 30 de novembre.

LA MORT A LA CIUTAT D’OLÈRDOLA. Visita als cementiris medievals.
El dissabte 3 de novembre, de 12 a 13:30 h.

FESTA MAJOR DEL PARC GARRAF-OLÈRDOLA-FOIX. Diumenge 4 
de novembre, de 10:30 a 14 h. Matí ple d’activitats per a tota la família: tallers de 
vestuari, jocs de gegants i animacions de recreació històrica.

MOST 2018 FESTIVAL. Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava.
Dissabte 10 de novembre. Sessió Collita a Olèrdola. Visita guiada als cellers medievals
i projecció a l’església de Sant Miquel.

GUISLA LA REMEIERA. Visita guiada. Diumenge 10 de novembre, d’11:30 a 13 h

SETMANA DE LA CIÈNCIA 2018. Mireu què hem trobat a una torre de la muralla!
De l’excavació al laboratori. Diumenge 11 de novembre, de 12 a 13:30 h.

LA GIMCANA DEL PARC D’OLÈRDOLA. L’ESTRANY VIATGER I EL 
SEU MAPA. Dissabte 17 de novembre,  d’11:30 a 13 h.

OLÈRDOLA, UNA MUNTANYA D’HISTÒRIES. Visita guiada. Diumenge 18 
de novembre, d’11 a 13 h.

PROGRAMA ACTES
FESTA DEL MOST DE MOJA

26, 27 i 28 d’octubre de 2018

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola
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