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L’Ajuntament d’Olèrdola 
demana un pas de vianants 
per a creuar la N-340 al 
polígon de Sant Pere Molanta
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, es reunia el 
passat dimecres 7 de novembre amb M. Mont-
serrat García Llovera, Subdelegada del Govern de 
l’Estat a Barcelona. Durant la trobada, Ramírez de-
manava que s’estudiï la realització d’un pas segur 
de vianants per a creuar la carretera nacional 340, 

amb el propòsit d’unir el polígon de Sant Pere Mo-
lanta amb el barri Ferran.

Ramírez recorda que l’Ajuntament està a punt de 
licitar el camí de vianants que connectarà el poble 
de Sant Pere Molanta fi ns el barri de Ferran, a tocar 
de la N-340. Des d’allà, li correspondria a l’estat 
oferir un itinerari segur i transitable a peu per tra-
vessar la carretera i connectar amb el polígon de 
Sant Pere Molanta.

L’alcalde d’Olèrdola entén que s’ha de poder oferir 
una alternativa per a poder desplaçar-se al polígon 
de Sant Pere Molanta, des del mateix poble, sense 
necessitat d’agafar el cotxe.

Vanesa López referma 
el seu compromís amb 
Olèrdola en el seu comiat 
com a regidora
El ple també va ratifi car per unanimitat 
que Pere Soler segueixi sent Jutge de 
Pau durant quatre anys més.

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola celebrat el 6 de 
novembre va estar marcat per la renúncia de Va-
nesa López com a regidora del grup del PDeCAT. 
En la seva intervenció de comiat, López assenya-
lava que deixava aquesta responsabilitat per mo-
tius personals i professionals i esmentava que els 
tres anys i mig a l’Ajuntament havien estat per 
a ella un gran aprenentatge. López subratllava 
que seguirà implicada amb el municipi “sempre 
d’una manera constructiva”. Les seves darreres 
paraules com a regidora les va dedicar a reclamar 
que els presos polítics i exiliats tornin el més aviat 
possible a casa seva. 
Des del grup d’ERC, Fina Mascaró indicava que 
trobarien a faltar a López pel seu “saber fer” i 
en destacava que “sempre ha intentat buscar 
ponts”. Josep Sánchez va tenir paraules de re-
coneixement per la col·laboració i dedicació de 
Vanesa López durant aquests anys compartint 
grup. L’alcalde, Lucas Ramírez, també agraïa la 
dedicació de López i li desitjava que l’experiència 
li serveixi en el seu dia a dia.
López serà substituïda per Juan Alberto More-
no, veí de Can Trabal, que va ocupar el 4t lloc 
de la candidatura de CiU en les passades elec-
cions municipals. En el ple també es va donar 
coneixement del canvi de portaveu del grup del 
PDeCAT. Josep Sánchez deixa d’exercir aquesta 
funció, que passa a ser assumida per Mari Carme 
Villanueva.
El ple també va ratifi car, per unanimitat, que 
Pere Soler seguiria sent durant quatre anys més 
el Jutge de Pau d’Olèrdola. Des d’ERC s’agraïa 
l’altruisme de Pere Soler i que es tornés a pre-

sentar per a continuar la seva tasca. Mari Carme 
Villanueva, com a portaveu del PDeCAT, també 
expressava agraïment per la feina de Soler i valo-
rava que la funció de Jutge de Pau “encaixa per-
fectament” en la persona de Pere Soler.

El ple també acordava designar els dies 30 
d’agost i 2 de setembre com a dies festius d’ober-
tura comercial autoritzada al municipi l’any 2019 
i substituir una de les dates, el 13 de gener, pel 
29 de desembre.
Amb les abstencions de l’oposició i el vot favo-
rable d’ApO, es ratifi cava el conveni d’expropi-
ació dels terrenys per a procedir a fer el vial de 
vianants entre Sant Pere Molanta i el barri de 
Ferran. Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, 
posava de relleu que s’havia arribat a un acord 
amb el propietari per així poder fer el camí de 
vianants el més aviat possible. Des del PDeCat es 
va preguntar sobre la valoració feta dels terrenys 
i si era equiparable a la proposta feta per adquirir 
els terrenys del camp de futbol. Samblás va res-
pondre que la documentació es podia comprovar 
en els expedients.
Durant la sessió també es va donar a conèixer 
que l’Ajuntament, en el tercer trimestre de 2018, 
ha pagat les factures en un termini mitjà de 30 
dies, dins del període establert per llei.

Precs i preguntes
En el torn de precs i preguntes, el grup d’ERC 
va reclamar solucions a la cruïlla del carrer Car-
rerada amb el carrer Sindicat a Moja, per evitar 
accidents; i s’insistia en demanar que es pengés 
un llaç groc i una pancarta a la façana de l’ajun-
tament per a reclamar la llibertat dels presos 
polítics. 
El regidor de governació, Xavier Serramià, avan-
çava que es faria una plataforma elevada en tota 
la cruïlla del carrer Sindicat i la Carrerada, dins 
un contracte més ampli per millorar altres cruïlles 
al municipi i posar en normativa alguns elements 
de seguretat viària.
A pregunta d’ERC sobre els robatoris, el govern 
va explicar que mantindria una reunió amb els 
grups per a detallar les mesures acordades amb 

els Mossos, tot assenyalant que “quan es veuen 
les dades dels robatoris” la situació “no és tan 
greu” i existia “la sensació més que la realitat” 
d’inseguretat. Xavier Serramià apuntava que les 
xarxes socials “amplifi caven qualsevol cosa” i 
destacava la bona disponibilitat dels Mossos i 
la col·laboració establerta entre aquest cos i els 
agents municipals.
ERC també qüestionava la correcció de posar 
en un rètol amb l’escut de l’Ajuntament “Escola 
d’idiomes d’Olèrdola” a la façana de l’edifi ci que 
acollia l’escola bressol El Pàmpol. Des del Go-
vern s’explicava que no hagués estat correcte si 
s’hagués posat “municipal”. També es responia 
a ERC que “possiblement no arribarien” a tenir 
en aquest mandat l’anunciat “Codi del Bon Go-
vern”.
A pregunta d’ERC, Lucas Ramírez va explicar 
que la Diputació havia presentat un estudi per a 
connectar amb carril bici i de vianants Vilafranca, 
Olèrdola i els Monjos seguint l’antiga n340.
Mari Carme Villanueva, del PDeCat, va valorar 
que en seguretat ciutadana “la solució no són els 
grups de whatsapp” de veïns. També a pregunta 
d’aquest grup, el govern municipal indicava que 
no es tenia informe de la Generalitat sobre la de-
cisió de gestionar directament els serveis socials. 
Lucas Ramírez indicava que es disposaven dels 
estudis i l’assessorament de la Diputació. També 
recordava que altres municipis amb població si-
milar a la d’Olèrdola també havien municipalitzat 
els serveis socials i destacava que el propòsit és 
el d’oferir un millor servei.
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Congelades les
ordenances fi scals 
El ple també aprova el projecte defi ni-
tiu modifi cat del camí de vianants de 
Sant Pere Molanta a Can Ferran 

Amb els vots favorables d’Alternativa per 
Olèrdola, l’abstenció del PDeCAT i el pronun-
ciament contrari d’ERC, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovava el dimarts 16 d’octubre 
les ordenances fi scals pel 2019.

L’únic canvi rellevant és el de fer compatibles 
les bonifi cacions per ús continuat de les dei-
xalleries i per autocompostatge, que sumades 
suposarien una reducció del 35% en la taxa 
d’escombraries. 

Un altre canvi suposa introduir l’import del llo-
guer del camp de futbol, que per error no va 
aparèixer en la publicació de les ordenances 
fi scals d’aquest 2018.

Des del govern es posa l’accent en què les ta-
xes i els impostos municipals es congelen, tot 
i que l’Ajuntament ha augmentat serveis els 
darrers anys. 

ERC reclamava que el gravamen de l’IBI pas-
sés del 0’75 al 0’71 per a situar-lo en la mit-
jana del Penedès i que la taxa de les escoles 
bressol es fi xés segons la renda familiar. Fina 
Mascaró, regidora portaveu d’ERC, valorava 
que “les ordenances no es treballen” i entenia 
que el romanent de l’Ajuntament “permetria 
que moltes de les ordenances s’ajustessin a 
benefi ci dels veïns”. També defensava que les 
bonifi cacions per pocs ingressos en la taxa 
d’escombraries no es limitessin als majors de 
65 anys. 

Mascaró recordava que propostes de modifi -
cació de les ordenances, com la rebaixa del 
gravamen de l’IBI o l’estudi per a fi xar la taxa 
de les escoles bressol en funció de la renda 
familiar, ja havien estat presentades l’any pas-
sat.

Xavier Serramià, regidor d’Hisenda, indica-
va que en tot el mandat no s’ha apujat l’IBI, 
mentre que l’increment acumulat de l’IPC ha 
estat del 4’9%. També subratllava que la revi-
sió cadastral es feia per justícia fi scal i va as-
senyalar que els canvis introduïts en algunes 
taxes estaven avalats pels informes tècnics 
de la Diputació, que és la referència a l’hora 
d’elaborar les ordenances. També li semblava 
”poc seriós” que es proposessin per a les es-
coles bressol les mateixes taxes que a Vilafran-
ca “quan són municipis amb situacions que no 
tenen res a veure” i va afegir que “abans de 
les preinscripcions” es faria la modifi cació. 
Serramià resumia que les ordenances han es-
tat “pensades per a benefi ci dels veïns” i s’ha-
via “abaixat la pressió fi scal”.

El PDeCat no va exposar en el ple els motius 
de la seva abstenció. En acabar la sessió, en 
una entrevista a l’emissora de ràdio municipal, 
la regidora Mari Carme Villanueva explicava 
que no havien participat en la proposta i que 
els veïns no tenen la percepció que els impos-
tos estan congelats.

El ple també aprovava el projecte defi nitiu del 
camí de vianants entre Sant Pere Molanta i el 
barri de Can Ferran. Amb el propietari dels ter-
renys afectats es preveu aprovar un conveni 
per a evitar l’expropiació forçosa i així poder 
licitar les obres el més aviat possible, segons 
explicava Juanma Samblás, regidor d’urbanis-
me.

El ple també va aprovar una modifi cació de 
pressupost, amb els vots a favor d’Apo i PDe-
CAT i el vot en contra d’ERC, que incorpora el 
pagament de la quota per a formar part de 
l’AMTU, l’Associació de Municipis amb Trans-
port Urbà.

En acabar formalment la sessió però sense 
abandonar els regidors els seus llocs al saló de 
sessions, la regidora Fina Mascaró va pronun-
ciar una declaració en record i reconeixement 
a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que just aquell 
dia complien un any a presó. Mascaró va as-
senyalar que són “dues persones innocents 
empresonades només per intentar dissoldre 
una manifestació pacífi ca”. En la declaració 
d’ERC també es va incloure un reconeixe-
ment a la feina dels Jordis “per impulsar que 
la ciutadania pogués votar”. Tant el grup del 
PDeCAt com el d’ApO van subscriure aquest 
pronunciament d’ERC. Des d’ApO s’explicitava 
el rebuig a que s’empresoni a gent “perquè 
pensin diferent”.

Estudi per enllaçar els 
Monjos, Olèrdola i 
Vilafranca amb carril de 
vianants i bicicletes
La Diputació de Barcelona ha elaborat un 
estudi d’alternatives d’un carril de vianants i 
bicicletes entre Santa Margarida i el Monjos, 
Olèrdola i Vilafranca del Penedès, amb l’ob-
jectiu de millorar la seguretat de l’itinerari 
d’enllaç entre els tres municipis i donar accés 
als diferents polígons industrials. L’estudi, que 
va lliurar el passat 5 de novembre el diputat 
d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, 

als alcaldes de Vilafranca del Penedès, Pere 
Regull, i Olèrdola, Lucas Ramírez, i l’alcaldessa 
de Santa Margarida i els Monjos, Imma Fer-
ret, inclou com defi nir i valorar les alternatives 
per a la construcció d’un carril per a vianants 
i bicicletes, independent de la circulació viària.

Actualment els tres municipis es comuniquen 
a través de l’antiga N-340, via que a la vegada 
vertebra l’accés a diversos sectors industrials 
que també inclouen l’ús comercial i de serveis 
com són els polígons de l’Avinguda Tarragona, 
Domenys I, Domenys II, Clot de Moja i Estació 
de Mercaderies.

L’estudi defi neix un itinerari de 3 km de lon-
gitud i una amplada de 3 metres per a secció 
unitària i de cinc metres per a una secció se-

gregada de vianants i bicicletes per als trams 
urbans, amb un cost estimat 1,65 milions 
d’euros. D’acord amb l’estudi, s’assegura en 
tot moment el funcionament de l’antiga N-340 
i de les diferents rotondes entre els punts de 
pas del camí tot minimitzant les afectacions a 
la vialitat i les instal·lacions existents.
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GRUP  MUN IC I PA L  DE L  PART I T
DEMÒCRATA  EUROPEU  CATA LÀ 

Ens agradaria començar aquesta colum-
na dient que per fi , som capaços d’unir 
esforços de parlar, de parlar i arribar a 
acords en benefi ci del municipi d’Olèrdo-

la, però no, sembla que això encara no és així.
Des d’aquestes ratlles volem fer refl exionar a l’equip 
de govern, sobre la proposta de gestionar els ser-
veis socials des de l´Ajuntament. Explicar-vos que 
no és obligatori gestionar-ho com a servei propi, si 

són municipis de menys de 10.000 hab. A la nostra 
comarca només superen aquesta xifra Vilafranca del 
Penedès, i Sant Sadurní d´Anoia. En els municipis de 
menys de 10.000 hab. el servei es presta amb tècnics 
del consell comarcal. S’ha de recordar que els usua-
ris d´aquests serveis, moltes vegades són gent amb 
situacions vulnerables. Creiem que no s´ha portat 
l’estudi d´aquesta proposta fi ns al fi nal i les conse-
qüències que això pot provocar.
També, estem veient obres frenètiques per tot arreu, 
(sembla que s’acosten eleccions). Al poble de Sant 
Miquel ja s´han iniciat les obres del carrer Major i 

carrer la Font. És cert que el temps no acompanya 
però està ocasionant moltes molèsties als veïns i no 
s’estan prenent totes les mesures per evitar qualse-
vol incident. Demanem que es faci un seguiment a 
l´empresa constructora.
Per fi nalitzar volem agrair a la nostra companya Va-
nessa la dedicació pel municipi d´Olèrdola des de la 
seva vessant de política, que per raons familiars i de 
feina ara no pot compaginar, i donem la benvinguda 
al nostre company Juan Alberto Moreno, que sabem 
que ho farà molt bé.

GRUP  MUN IC I PA L  D ’ A LT ERNAT I VA
PER  O LÈRDOLA - PM

Benvolgudes veïnes i veïns d’Olèrdola
Habitatge

L’Ajuntament d’Olèrdola durant aquests darrers anys 
ha anat prenent mesures sobre habitatge que ja hem 
explicat en diferents escrits.
Aquest mes de novembre hem fet un pas més per 
poder trobar solucions a aquest difícil repte que te-
nen les administracions públiques i més des de l’ad-
ministració municipal. El Servei d’Habitatge del Con-
sell Comarcal ha proposat la creació d’una trobada 
periòdica dels ajuntaments de la comarca a la Junta 
Comarcal d’Habitatge, per coordinar les intervenci-
ons del Servei d’Habitatge amb els ajuntaments, i 
tenir criteris unifi cats d’actuació per a l’Alt Penedès 
i aconseguir els recursos necessaris per atendre les 
diferents casuístiques. L’Ajuntament d’Olèrdola no 
hem dubtat a adherir-nos-hi.
Nou carril bici i pas per la N-340
Continuem promocionant la mobilitat sostenible ar-
reu del municipi. 
Primer va ser el camí Moja-Vilafranca, aquest mes 
de novembre hem presentat conjuntament amb els 
ajuntaments dels Monjos i Vilafranca el projecte de 

la Diputació de Barcelona per unir aquests tres mu-
nicipis en un carril bici que transcorrerà per l’antiga 
N340 amb una longitud de 3km amb dues parts se-
gregades per a vianants i bicicletes.
També hem començat les converses amb el Ministeri 
de Foment per tal que estudiïn la construcció d’un 
pas segur per poder travessar la N-340 fi ns el polí-
gon industrial de St. Pere, que juntament amb el pro-
jecte, a punt de licitar-se, que uneix St. Pere Molanta 
amb el barri Ferran, permetrà als veïns d’Olèrdola 
tenir un pas segur de la població al polígon.
En la mateixa reunió amb la representant del Minis-
teri es va abordar la necessitat de trobar una solució 
urgent al pont que queda per modifi car del camí 
Moja-Vilafranca.
Serveis socials
A partir de l’1 de gener de 2019 l’Ajuntament 
d’Olèrdola gestionarà de forma directa els Serveis 
Socials, un servei que li és propi.
Fins ara aquest servei era gestionat pel Consell Co-
marcal mitjançant un conveni amb l’Ajuntament. 
Aquest conveni fi nalitza el dia 31 de desembre d’en-
guany. L’equip de govern ha fet una valoració del 
funcionament actual del servei, de la qualitat que 
reben les veïnes i veïns d’Olèrdola i dels costos que 
això signifi ca pel municipi.

Hem pogut constatar que, sense posar en dubte la 
professionalitat de les persones encarregades de do-
nar aquest servei fi ns ara, el fet que cada pocs mesos 
les estiguin canviant i no tinguin una continuïtat en 
el seguiment de les persones que sol·liciten el servei, 
el fet que tinguem dues persones per cobrir la jorna-
da d’una, la poca receptivitat del Consell Comarcal 
als suggeriments de l’Ajuntament i la burocràcia que 
representa tenir un ens entre la Diputació i la Gene-
ralitat i l’Ajuntament, s’ha considerat que tenir una 
persona directament contractada per l’Ajuntament a 
jornada completa amb un coneixement profund del 
funcionament de la casa i dels veïns d’Olèrdola, ens 
permetrà oferir un servei de més qualitat. 
Per altra banda, l’Ajuntament tindrà interlocució di-
recta i més fl uida amb les administracions superiors 
al mateix cost i amb dret a les mateixes subvencions 
que tenim actualment, ja que aquestes són nomina-
tives per Olèrdola.
Penedès en Xarxa
El mes de setembre Canal 20 Ràdio Olèrdola es va 
adherir al projecte “Penedès en Xarxa” conjuntament 
amb quatre emissores més de l’Alt i Baix Penedès: Rà-
dio St. Sadurní, Vilafranca, Bellvei i Domenys. Aquest 
projecte realitza un magazín matinal cada dia de di-
lluns a divendres de 9 a 12 h, realitzat des d’aquestes 
emissores municipals. Us encoratgem a escoltar-lo.

GRUP  MUN IC I PA L  D ’ ESQUERRA
REPUBL I CANA  DE  CATA LUNYA 

Benvolgudes olerdolenques i olerdolencs,

El passat 16 d’octubre es va celebrar un ple 
extraordinari per aprovar provisionalment les orde-
nances municipals pel 2019. Com és habitual l’equip 
de govern no va negociar res amb l’oposició. Les or-
denances per l’any que ve són un tallar i enganxar 
de les de l’any passat amb unes petites modifi ca-
cions tècniques suggerides per la Diputació que en 
poc afecten la immensa majoria d’olerdolencs. 

Tot i que no vam ser convidats a cap reunió prèvia 
per negociar propostes de modifi cació de les orde-
nances, a ERC no ens conformem i per això vam 
presentar les nostres propostes via instància. Sabem 
que amb la majoria absoluta d’ApO i amb la prepo-
tència que es gasten no servirà de res, però la nostra 
obligació és intentar-ho.
Tornem a demanar una baixada de l’IBI

Des d’ERC vam presentar tres propostes. La primera 
va ser abaixar el tipus impositiu de l’IBI del 0,75 al 
0,71. És el tercer any que presentem aquesta pro-
posta i aquest any tenia encara més sentit després 
de la nova ponència de valors cadastrals. Pagar im-

postos perquè l’Ajuntament tingui els diners al banc 
no té cap sentit. La resposta de Xavier Serramià al 
ple va ser que l’IBI no s’havia apujat en tota la legis-
latura, cosa que evidentment no és certa, ja que si 
bé el tipus impositiu s’ha mantingut, la base sobre 
la que es calcula va pujar un 12% tres anys conse-
cutius, el 2014, 2015 i 2016. Els veïns no tenen més 
que comparar quant pagaven fa cinc anys i quant 
paguen ara.
La pobresa no té edat i la justícia social és un 
dret, no una concessió

La segona té a veure amb la bonifi cació amb la taxa 
d’escombraries per a les llars amb pocs recursos. 
Aquesta bonifi cació estableix com a condició addici-
onal tenir més de 65 anys. Des d’ERC vam demanar 
eliminar aquesta condició ja que pensem que la man-
ca de recursos econòmics ha de ser causa sufi cient 
per accedir a la bonifi cació sense condicionar-ho a 
l’edat. A més, el cost econòmic per l’Ajuntament és 
mínim. Però és clar, com que és una proposta d’ERC, 
que per cert ja vam presentar l’any passat, la resposta 
va ser negativa. Segons Xavier Serramià qui no pugui 
pagar que vagi als serveis socials. Per cert, uns serveis 
socials que volen municipalitzar perquè depenguin 
directament de l’Alcalde en lloc del Consell Comarcal. 

Tornem a demanar taxes de les escoles bres-
sol en funció de la renda

La tercera proposta d’ERC que també presentem per 
tercer any consecutiu va ser establir les taxes de les 
escoles bressol en funció de la renda familiar, tal com 
fa per exemple l’Ajuntament de Vilafranca. Aquí la 
resposta al ple va ser de traca, segons l’equip de go-
vern d’ApO la proposta no és seriosa ja que Olèrdola 
no té res a veure amb Vilafranca i a més caldria fer 
un estudi previ. Es veu que a Vilafranca no saben fer 
les coses bé. Des d’ERC portem tres anys demanant 
aquesta modifi cació i han tingut temps més que su-
fi cient per fer aquest estudi. No només no ho han 
volgut fer sinó que durant la legislatura se’ns ha ne-
gat la possibilitat de sol·licitar estudis al Secretari. 
En qualsevol cas, l’estudi serviria per a quantifi car 
el cost de la modifi cació i després tot és qüestió de 
voluntat política per tirar-ho endavant, que és justa-
ment el que no hi ha per part d’ApO.

Durant els tres anys i mig que portem de legislatura 
des d’Esquerra hem fet propostes socials, de millora 
i que benefi cien els veïns i veïnes del municipi, les 
quals han estat rebutjades sense contemplacions per 
l’equip de govern. Nosaltres som constants i persis-
tents. Els nostres veïns i veïnes, el primer.

Op i n i ó  d e l s  g r u p s  mun i c i p a l s
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L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha 
donat a conèixer que la Diputació ha 
emès informes favorables a la decisió de 
l’Ajuntament d’assumir, a partir de ge-
ner, la gestió directa dels serveis socials. 
La mateixa Diputació va facilitar a Olèr-
dola el coneixement d’altres experiències 
similars de municipis que havien assumit 
directament els serveis socials amb resul-
tats satisfactoris, com havia estat el cas de 
Castellbisbal.

L’Ajuntament preveu que el servei millori 
perquè Olèrdola passarà a disposar d’una 
treballadora social a dedicació exclusiva 
pel municipi, durant tota la seva jornada, 
de dilluns a divendres. El procés per a in-
corporar aquest treballador/a està molt 
avançat.

L’alcalde subratllava que l’Ajuntament 
“no perdrà res” i podrà tenir la millora 
que reportarà tenir en exclusiva una tre-
balladora social. La gestió directa també 
ha de comportar que no hi hagi canvis 
freqüents en l’equip professional que 
atén els serveis socials “i això genera més 
confi ança en l’usuari”, segons destacava 
Lucas Ramírez.

“El canvi es notarà en positiu”

La regidora de Serveis Socials de l’Ajun-
tament d’Olèrdola, Anna Boada, creu que 
la gestió directa per part del municipi dels 
serveis socials revertirà en un millor ser-
vei. Fins ara la gestió la realitza el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, però en el ple 
ordinari de 31 de juliol l’Ajuntament va 
decidir exercir la gestió a partir de 2019 
confi ant que així es podria adaptar millor 
a les necessitats del municipi.

Tal i com ha destacat l’alcalde, Boada 
també considera que la dedicació en ex-
clusiva a Olèrdola d’una treballadora so-
cial per atendre el municipi “s’acabarà 
notant en positiu”.

L’Ajuntament espera poder tenir-ho tot a 
punt per a exercir aquest servei de manera 
efectiva a partir de gener.

Radar informatiu en la 
cruïlla que registra més 
incidències a Moja
En aquesta cruïlla l’Ajuntament rea-
litzarà una plataforma elevada per a 
minimitzar el risc d’accidents 

L’Ajuntament d’Olèrdola ha instal·lat un 
radar educatiu en l’encreuament del car-
rer del Sindicat amb el de la Carrerada, en 
un dels punts on s’han registrat accidents 
al poble de Moja en els darrers mesos. La 
pantalla led del radar informa als con-
ductors de la velocitat de manera molt 
gràfi ca. Si no se supera el límit permès, 
apareix una cara somrient en color verd. 
Però si se superen els 30 quilòmetres de 
velocitat fi xats com a límit en l’interior del 
nucli, en la pantalla s’il·lumina en vermell 
una cara enfadada.

Josep Miquel Escofet, cap dels agents 
municipals d’Olèrdola, subratlla que 
l’Ajuntament havia decidit ubicar en 
aquesta cruïlla el radar durant 15 dies per 
a tenir així dades sobre velocitat i intensi-
tat del trànsit en aquest punt. El radar és 
propietat de l’Ajuntament i s’anirà instal-
lant de manera mòbil en diferents carrers 
del municipi.

El regidor de governació de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Xavier Serramià, recordava 
que està en procés de licitació els treballs 
que han de millorar tots els passos elevats 
del municipi. En aquesta cruïlla a Moja 
l’Ajuntament ha realitzat actuacions per 
a reforçar la senyalització, incloent la ins-
tal·lació d’un mirall i una senyalització es-
pecial per a indicar de manera molt visi-
ble l’Stop que han de fer els vehicles que 
arriben a l’encreuament des del passeig 
de La Plana. Per minimitzar al màxim el 
risc d’accidents en aquest confl ictiu punt, 
ara es preveu fer una plataforma elevada 
que obligui els vehicles a reduir la veloci-
tat en creuar.

La Diputació de Barcelona avala la gestió
directa dels serveis socials

L’ofi cina d’atenció per la 
revisió cadastral ha atès a 
prop de 400 veïns

Sumant els veïns atesos en els mesos de juliol 
i agost; i els que han utilitzat el servei aquest 
mes d’octubre, l’ofi cina presencial per a la re-
visió del Cadastre a Olèrdola ha atès dubtes 
i reclamacions de 394 propietaris d’Olèrdola. 
L’ofi cina ha estat oberta a la seu de l’Ajun-
tament fi ns dimarts 23 d’octubre durant les 
tardes de dilluns a divendres i els matins de 
dimarts i dijous.

Joan Homs, tècnic de l’empresa Proa Alfanu-
mèrics que s’ha encarregat de la gestió de 
l’ofi cina, explica que el projecte ha estat “tot 
un èxit de convocatòria i ha permès que els ve-

ïns que ho necessitaven poguessin ser atesos 
directament”. 

El procés de revisió ha suposat posar al dia 
els valors dels 3.019 immobles registrats a 
Olèrdola i entrarà en vigor el gener de 2019. 
La darrera revisió es remunta a fa 30 anys i, 
segons explica Joan Homs, els veïns han mar-
xat de l’ofi cina “entenent que els canvis eren 
coherents i no tenien fi nalitat recaptatòria”.
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Seleccionen l’escola Rossend Montané 
pel projecte d’innovació “STEAM Cat”
L’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta és una de les 24 de 
Catalunya seleccionades per formar part del programa “STEAM Cat”, 
ideat des del Departament d’Ensenyament per a donar suport als pro-
jectes d’innovació pedagògica que realitzin els centres vinculats als 
àmbits de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques. El pro-
pòsit és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d’educació infantil, 
primària i ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i in-
crementar la presència de dones i de l’alumnat socialment desafavorit 
en aquests estudis i professions.

Segons s’ha explicat des de la mateixa escola, el projecte aportarà al 
centre orientació, suport documental, difusió d’experiències innovado-
res, així com recursos per a millorar pràctiques en el projecte transver-
sal de ciències que realitzen al centre. L’escola té aquest suport durant 
tres anys i es plantegen abordar el programa des de la metodologia 
de treballar per projectes, guanyant progressivament complexitat des 
d’Infantil fi ns a Cicle Superior.

Cinema a l’església del
Conjunt monumental
Dissabte 10 de novembre al migdia una quarantena de per-
sones es reunien al Conjunt monumental d’Olèrdola per viure 
una sessió ben especial del Most Festival. I és que després 
de visitar els cellers medievals al conjunt monumental, a l’in-
terior de l’església romànica de Sant Miquel es podia veure 
el documental “El Origen” dedicat a la regió de Jumilla, per 
acabar amb una degustació de vins de fi nca Viladellops, un 
dels cellers que també ha acollit una projecció del Most.

Període extraordinari de preinscripcions
a l’escola Bressol Gotims
Des de dilluns 26 de novembre i fi ns el proper dimecres 5 de desem-
bre, resta obert un període extraordinari de preinscripcions a l’escola 
bressol municipal “Gotims” de Moja. Un dels propòsits principals de 
l’obertura d’aquest període és posar en funcionament, a partir de ge-
ner, l’aula de nadons. La directora de les escoles bressol d’Olèrdola, 
Mònica Rebollo, recordava que també hi ha places disponibles per als 
grups d’1 a 2 anys i de 2 a 3. 

La baixa natalitat registrada els darrers mesos a Olèrdola ja fa pre-
veure que serà molt difícil poder reobrir l’aula de nadons, però des de 
l’escola se subratlla que el centre està també obert a infants d’altres 
municipis.

L’escola recomana a les famílies que en cas de voler formalitzar la 
inscripció, facilitin la documentació en horari de dos quarts de 9 a 10 
del matí, del 26 de novembre al 5 de desembre. Per a qualsevol dubte 
o per a concertar un altre horari de lliurament de la documentació, es 
pot trucar al telèfon de l’escola bressol Gotims, el 938 172 792.
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S’analitza l’estat de l’arxiu municipal
L’estat general de l’arxiu municipal d’Olèrdola, ubicat al soterrani del 
Centre Cívic La Xarxa de Moja, és bo però caldrà restaurar algun ele-
ment. Així ho conclou una primera avaluació del Test fet a l’estat d’ins-
tal·lació i de conservació de la documentació de l’Arxiu, que realitzava 
durant el mes d’octubre la restauradora Marta Gabernet, del Labora-
tori de Conservació de l’Ofi cina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona.

Una mesura que ja s’apunta com a necessària és la de substituir les 
carpetes que acullen els documents de més antiguitat.

L’arxiu acull prop de 3.000 capses amb documentació i l’Ofi cina de Pa-
trimoni Cultural ha lliurat també a l’Ajuntament d’Olèrdola un aparell 
que registra la temperatura i la humitat de l’arxiu, amb la tramesa per 
internet de les dades sobre les condicions ambientals.

Discreta participació en la 19a
Pujada al Castell d’Olèrdola
Amb molta autoritat, Gerard Gil en l’apartat masculí i Raquel Merchan 
en el femení guanyaven el passat diumenge 18 de novembre la 19ª 
edició de la cursa atlètica Pujada al Castell d’Olèrdola. La prova regis-
trava una discreta inscripció. Sumant la cursa i la caminada paral·lela, 
eren 103 les persones que responien a la cita.

El vilanoví Gerard Gil va ser el més ràpid dels 57 participants en la cur-
sa, en completar els 12 quilòmetres del recorregut amb un temps de 
51’ 52”. Just un minut darrere d’ell entrava Jordi Gómez, de Sant Pere 
Molanta; i tercer ha estat Juanjo Mateo, ja amb un temps de 55’ 23”.

Raquel Merchan, de Sant Cugat Sesgarrigues, va creuar la línia d’arri-
bada amb un temps de 1h 12’ i 07”. Carme Sánchez assolia la segona 
posició, amb 1h 23’ i 54” i Pilar Gallego, d’Olèrdola, es feia amb el 
tercer lloc, amb un temps d’1h 33’ i 32”.

Vallmoranta amb 416 corredors
Lluís Saladié i Roger Moras, de l’equip Terres de l’Ebre, van assolir la 
millor puntuació de la 8a edició de la Vallmoranta, la cursa d’orienta-
ció solidària de Sant Pere Molanta a benefi ci de La Marató que tenia 
lloc dissabte 17 de novembre al matí enmig d’un gran èxit organitzatiu 
i de participació. En segona posició de la cursa llarga es classifi cava 
Bernat Rovira i tercer era Joaquín del Rio. 

En la cursa curta, els primers classifi cats van ser la parella formada 
per David Martínez i Xavier Ibáñez; la segona posició era per Bego 
Cabrero i Javi Puit; mentre que Foix Sánchez, Xavier i Llorenç assolien 
el tercer lloc.

Excepcional visita a l’església
del Sant Sepulcre
L’església és del segle XI i està situada prop del poble de Sant Mi-
quel. És l’únic temple romànic que es conserva a Catalunya, de planta 
circular, dedicat al Sant Sepulcre, l’ordre que reunia a canonges que 
també eren militars. També són excepcionals les pintures que conté del 
romànic primerenc, dedicades al judici fi nal.

El temple és propietat dels hereus de Rius i Taulet i diumenge 11 de 
novembre obria per quarta vegada en tres anys, gràcies a una visita 
gratuïta organitzada per l’Ajuntament. L’oportunitat la van aprofi tar 
una seixantena de visitants, incloent forces veïns del municipi.

La Generalitat va realitzar una actuació de consolidació l’any 2006 i 
ara s’està a l’espera que les intervencions continuïn per a restaurar 
aquest patrimoni excepcional declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
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dijous 29 novembre
A les 19.30 h, al Local Nou de Moja

Xerrada Esport i Alimentació
a càrrec d’Astrid Barqué.

Activitat GRATUÏTA i oberta a tothom

dissabte 1 de desembre
A les 18 h, a La Xarxa

Taller familiar pizzes i quiches
Cal inscripció prèvia al correu:

ateneumogenc@gmail.com
Activitat amb donatiu

Diumenge 23 desembre
A les 17 h

Rua amb “Rodetes i el GRAN 
TIÓ” de Tastacirc

Després al Local Nou de Moja farem cagar 
el tió. Espectacle de la companyia TOT 

CIRC. Activitat gratuïta i oberta a tothom.

Actes de l’Ateneu Mogenc

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola

Olèrdolainformació:

OLÈRDOLA AMB LA MARATÓ DE TV3
Actes  cent ra l s  de l  14  a l  16  de  desembre

Diumenge 16 de desembre 
A les 18:30h. A la Societat
Principal-Unió de Sant Pere Molanta
“Quan a l’escola ens donaven llet amb pols” 
d’Andrés Sopeña
Amb el grup L’Escorça a benefi ci de

DEL 10 AL 16 DE DESEMBRE A DALTMAR

• A les 12 h, TORNEIG BENÈFIC PÀDEL A DALTMAR per a Olèrdola amb La Marató del 10 al 16 
de desembre. Final amb botifarrada, per 6 euros, diumenge 16 a les 12 del migdia. Organitzat 
per CIE Olèrdola

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE A MOJA 

• De 18 a 19 h, al Casal d’Avis Moja. TALLER MEMÒRIA OBERT A TOTHOM+BERENAR.
  2 euros. Organitza Carol Marcet

DISSABTE 15 DE DESEMBRE A MOJA
• A les 12:00 h, a la Muntanyeta. VERMUT MUSICAL (Organitza Grup de Joves de Moja)
• A les 12:30 h, FLASHMOB OBERT A TOTHOM. Ens trobem a La Muntanyeta! “Tothom a 

ballar per La Marató
• A les 21 h, al local nou. DESFILADA MODA. 3 euros + voluntat

Perruqueria canina Elisabet, Aran’s, Anther, Pertres, Gargim, Dolors Rovi, Only, La Mar, Marta Vivas, Canada 
House, Pallerola, Margalef-Gatell. Perruqueria Rinxols, Perruqueria Eli. Maquillatge Mary Kay (Montse 
Jiménez i Marta Mestre). PRESENTADORA: Montse Jiménez

• A les 22:30 h, RESSOPÓ POPULAR SOLIDARI
• A les 23:30 h, ACTUACIÓ CIA ACROBÀTISTES TELES. Espectacle”Circus Desaster”
• A les 24 h, ACTUACIÓ GRUP MUSICAL AKUSTIK SOUND. Música de sempre.
––––––––––––––
Entrada desfi lada sola (3 euros+voluntat).
Entrada Desfi lada + Ressopó + Grup Acrobàtic + Akustik Sound  8 euros+voluntat).

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE 2018

PRESENTADORS AL LLARG DE TOT EL DIA: ESTER NOGUÉ I OSCAR BUJALDON
• De 17 a 17:30 h, MAG AIZPI Moment màgic per a tothom
• De 17:35 a 17:40 h, ACTUACIÓ GRUP PRISCYLLAS “Els colors de Priscylla” 
• A les 17:40 h, XOCOLATADA 1euro + voluntat Feta per l’Ascen, Montse, Blasa i Emilia.
• De 17:45 a 18:30 h, MUSICAMETLLER Els instruments sonen per La Marató!
• De 18:35 a 18:45 h, XERRADA MERITXELL ARENAS oncòloga
• De 18:50 a 18:55 h, BALL PULSACIONS “Pas a pas”
• De 19:00 a 19:10 h, ACTUACIÓ DEL GRUP RUH Ball del ventre
• De 19:15 a 19:20 h, BALL NOIES OLERDOLENQUES
• De 19:25 a 19:40 h, RÍTMICA OLÈRDOLA
• De 19:45 a 19:50 h, PULSACIONS “Tot força”
• A les 20 h RECOMPTE PÚBLIC de totes les activitats al llarg de tota La Marató
• De 20:15 a 20:30 h, LAURA GARCIA Cantant
• A les 20:30 h, AUDIO. BALL EMBLEMÀTIC MARATÓ
 COMIAT I RECAPTACIÓ PÚBLICA PER A LA MARATÓ DE TV3
 Entrada: 3 euros més la voluntat.


