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L’Ajuntament d’Olèrdola 
aprova un pressupost
pel 2019 de 4,6M
Suposa un lleu increment del 0’,58%, 
respecte la xifra aprovada aquest 2018

Amb els vots favorables d’ApO i el pronunciament 
contrari d’ERC i PDeCAT, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovava el 27 de novembre el pres-
supost municipal per al 2019. La xifra prevista 
d’ingressos i despeses puja a 4.634.000 euros, un 
0,58% d’increment respecte la xifra aprovada pel 
2018.

El regidor d’hisenda, Xavier Serramià, definia el 
pressupost com a equilibrat, que complia amb els 
requeriments legals, “no augmentava la pressió fis-
cal” i “manté la inversió adequada al municipi”. En 
l’apartat d’ingressos, es va fer notar que l’IBI té una 
davallada del 2,6% producte de la revisió cadastral. 
L’IAE augmenta un 8,6% i en l’ICIO es preveu incre-
mentar els ingressos un 40% com a conseqüència 
de l’augment de peticions d’obres.

En l’apartat de despeses, Serramià posava l’accent 
en què el capítol de personal pujava un 12,92% en 
bona part degut a la gestió directa de serveis socials. 
Tot i que es doten 3 places (treballadora social, edu-
cadora i administrativa), es preveuen cobrir aquest 
2019 dues. En el capítol de bens i serveis, la xifra es 
manté. La baixa de 85.000 euros en concepte de 
gestió de festes majors per part de l’Ajuntament i 
el trasllat de la partida al capítol de subvencions, es 
veu compensada pels increments en neteja viària 
i recollida d’escombraries. En el capítol de transfe-
rències corrents, hi ha una baixa de 56.000 euros 
del conveni amb el Consell Comarcal per la gestió 
de serveis socials. I en el capítol de contingències, 
baixa la previsió per impagats i es reserva partides 

en previsió d’aplicar durant l’any l’increment salarial 
als treballadors que marca l’estat.

Les inversions sumen 402.000 euros. Entre les 
previsions, s’incorporen l’arranjament de places 
(40.000 euros€), la instal·lació de mobiliari urbà 
(60.000€), millores en via pública (90.000 euros), el 
circuit de running a la Muntanyeta (80.000 euros) 
i reservar 80.000 euros per a la segona experiència 
de pressupostos participatius. Serramià també va 
indicar que el pressupost contempla fins a 79.000 
euros en concepte de bonificacions pels olerdolencs 
en matèria fiscal.

L’oposició, ERC i PDeCAT, coincidia en lamentar que 
no es comptés amb ells per a treballar els pressu-
postos. La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, indicava 
que el romanent de tresoreria aquest 2018 seria 
“estratosfèric” si es té en compte que en data de 
30 de setembre es portava executat el 55% del 
pressupost. Mascaró també considerava que “no 
quadraven els números amb la previsió de l’IBI” 
i valorava que el govern mantenia un discurs que 
no responia a la realitat. ERC feia notar que en 4 
anys, els ingressos de l’IBI havien augmentat en un 
34%. També s’assenyalava que la diferència entre la 
gestió directa dels serveis socials i el conveni amb 
el Consell Comarcal era de prop de 30.000 euros i 
s’avançava que les inversions, com ha passat durant 
el mandat, “no s’acaben de fer”.

ERC trobava a faltar en el pressupost ajuts per al 
transport d’estudiants universitaris, per a llibres de 
text i per a l’IBI. A pregunta d’ERC es va aclarir que 
la partida de pressupostos participatius s’havia in-
clòs en obres, que s’havien agrupat les partides en 
serveis socials, que l’Ajuntament preveia mantenir 
l’aposta per la Roda de Teatre, amb la previsió de 
finançar 6 representacions al municipi. ERC expres-
sava el seu suport al teatre de casa i valorava que 
aquest criteri de l’Ajuntament demostraria que les 
subvencions depenen de la voluntat política. Tam-
bé es responia a ERC que la Trobada d’Olèrdola 
passava de 20.000 a 30.000 euros de pressupost 

per adaptar la partida a la realitat de les despeses 
vinculades amb la festa del municipi. Igualment a 
pregunta d’ERC es va aclarir que la neteja i mante-
niment de parcel·les no es preveu d’entrada a Can 
Trabal perquè s’havia fet a fons l’any passat.

A requeriment d’ERC, s’exposava que la baixada de 
la partida per a programar espectacles professionals 
responia a que no era viable oferir un per trimestre, 
per això la previsió baixava a un espectacle anu-
al. Una pregunta d’ERC va permetre confirmar que 
l’Ajuntament preveia participar en el projecte “Va-
cances en Pau” per acollir infants refugiats durant 
les vacances d’estiu. També es va assenyalar que, 
malgrat els nombrosos intents, no era possible po-
sar en marxa el servei de protecció civil.

La portaveu del grup del PDeCAT, Mari Carme Villa-
nueva, considerava que el pressupost és equilibrat 
perquè és un “tallar i enganxar” cada any. També 
qualificava com a error assumir la gestió directa de 
serveis socials i qüestionava que es fessin les inver-
sions planificades perquè “s’arrossegaven d’un any 
per l’altre”.

El regidor d’Hisenda va subratllar la necessitat de 
tenir “la casa endreçada” i procedir a la revisió ca-
dastral per després poder plantejar-se mesures en 
aquest impost. Va recordar que la revisió feta ara 
s’aplicaria a partir d’aquest 2019 i que resolia situ-
acions injustes, després que la darrera valoració da-
tés de l’any 1988. L’alcalde, Lucas Ramírez, també 
va fer notar que el valor cadastral ha pujat un 22%, 
però no l’IBI. També considerava que l’increment del 
valor cadastral era bo pels veïns perquè es revalorit-
zaven les seves propietats.

Sobre serveis socials, el govern indicava que 
l’Ajuntament també assumia serveis administra-
tius derivats dels serveis socials que no quedaven 
contemplats en el conveni que se signava amb el 
Consell Comarcal. Xavier Serramià també convidava 
a l’oposició a repassar en acabar el mandat el pla 
plurianual d’inversions “i veure de qui depèn si no 
es fan”.
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Acaben les obres de 
rehabilitació de l’edifici 
annex de la Torre de Moja
Amb l’acte de recepció de les obres, dimarts 
20 de novembre es donaven formalment per 
finalitzats els treballs de rehabilitació de l’edi-
fici annex de la torre medieval de Moja. Les 
obres s’han executat en el darrer any i mig i 
han suposat una inversió de 163.000 euros, 
aportats en la seva totalitat per l’Ajuntament 
d’Olèrdola.

La rehabilitació de l’edifici annex és la segona 
de les tres fases del projecte integral de recu-
peració de la Torre de Moja, la imponent edi-
ficació medieval del segle X que va originar la 
fundació del poble. La primera de les fases va 
comportar la consolidació de la torre i la seva 
rehabilitació externa, mentre que la tercera i 
darrera es dedicarà a la rehabilitació del seu 
interior a partir del 2019.

Amb la rehabilitació de l’edifici adossat s’ade-
qüen dues sales d’usos polivalents, amb 111 
metres quadrats útils sumant els dos espais, 
incloent una nova primera planta construïda 

amb una terrassa des de la qual s’accedirà a 
la torre. Amb aquesta solució d’obrir un nou 
espai o pati entre l’edifici annex i la torre, 
s’aconsegueix unes millors condicions físiques 
o de visió del monument i conservar l’aspecte 
urbà tradicional que ha arribat fins el moment. 

L’alcalde, Lucas Ramírez, apuntava que l’espai 
es destinarà a la promoció del coneixement 
del municipi. Per a tenir més elements de de-
cisió, la Diputació de Barcelona està realitzant 
un estudi per a proposar usos als dos espais 
municipals ara guanyats amb l’edifici annex a 
la torre.

Obres de senyalització viària 
per valor de 33.000 E
L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat a una 
empresa especialitzada treballs de senyalitza-
ció viària per valor de gairebé 33.000 euros. 
Les obres es preveuen acabar durant aquest 
mes de desembre i inclouen la millora de la 
senyalització per a reforçar la seguretat viària 
en vies de titularitat municipal, com els camins 
de Daltmar i Rossend Montané, on es repin-
taran l’eix i els laterals. També s’actua en les 
entrades al nucli de Moja, tant des del camí 
de Daltmar com des del carrer Sindicat, amb 
la inclusió de nous passos de vianants i banda 
reductora de velocitat.

Al polígon de Sant Pere Molanta l’actuació 
específica de millora s’ubica a la cruïlla entre 
l’avinguda Cadí i l’Hostal Nou, amb el pre-
marcatge d’illetes de colors reflectants i nova 
senyalització.

En funcionament la nova 
web municipal
Amb més continguts, nou disseny i 
adaptada a dispositius mòbils

A partir d’aquest desembre, l’Ajuntament 
d’Olèrdola disposa d’una nova web. Sense 
canviar l’adreça olerdola.cat, la nova web 
s’ha redissenyat i ofereix una imatge més di-
nàmica, inclou més continguts i té entre els 
seus principals propòsits adaptar-se a dispo-
sitius mòbils, responent així a les necessitats 
dels actuals usos de connexió.

I és que fins el 60% d’entrades registrades 
a la web es fan des de tabletes o telèfons 
mòbils. L’apartat de turisme es reforça, amb 
la geolocalització dels serveis que té Olèr-
dola. Amb la voluntat d’augmentar les pos-
sibilitats per a fer tràmits telemàtics també 
s’inclou l’opció de veure la disponibilitat 
d’espais municipals que es poden llogar, com 
els centres cívics o les barbacoes de la Mun-
tanyeta.

La web inclou fins a 140 serveis i tràmits 
municipals. L’organització d’aquests contin-
guts s’ha ordenat buscant que l’usuari pugui 
fer de maner àgil la consulta o el tràmit que 
desitja.
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Revista amb tota la 
informació de les 
recollides selectives i
les neteges viàries
Distribuïda a totes les llars d’Olèrdola acom-
panyant el butlletí municipal “Olèrdola In-
formació” de novembre, els veïns han rebut 
la publicació “Olèrdola neta”. Editada per 
l’Ajuntament, aquesta revista gratuïta de 36 
pàgines conté tota la informació sobre hora-
ris i funcionament de les recollides selectives i 
neteges viàries.

De manera molt gràfica, amena i entenedo-
ra, la publicació informa dels horaris i funci-
onament de la recollida porta a porta, amb 
la fracció orgànica i el rebuig, als pobles de 
Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel. També 

s’indiquen com es poden fer les recollides se-
lectives, amb els contenidors al carrer i àrees 
d’emergència per a gestionar correctament la 
fracció orgànica, el rebuig, paper, vidre, en-
vasos, roba, calçat, olis, piles, medicaments, 
poda, així com mobles, electrodomèstics i 
estris vells. En la revista també es dediquen 
apartats al servei de compostatge casolà, les 
deixalleries i les àrees d’emergència. 

La novetat és que la revista també inclou el 
funcionament de la neteja viària, especificant 
els seus horaris en cada nucli, detallant quan 
es fan els escombrats per aspiració i d’arrosse-
gament i les feines de neteja de reforç manu-
al, així com el buidat de papereres i la neteja 
de les àrees de pipicans.

Al final de la publicació, es convida als veïns a 
participar en un concurs responent a un qües-
tionari. L’entrega de premis se celebrarà el di-
vendres 21 de desembre, a les 12 del migdia, 
a l’Ajuntament.

L’Ajuntament i voluntàries 
realitzen una gestió ètica 
de colònies de gats a 
Olèrdola
L’Ajuntament d’Olèrdola ha assumit 
l’esterilització de colònies de gats i ha 
instal·lat casetes per a oferir-los aixo-
pluc

L’Ajuntament d’Olèrdola s’ha fet càrrec de les 
esterilitzacions de dues colònies de gats ferals 
a Moja i ha instal·lat casetes a la zona de la 
Pellissa i a la plaça de la Vinera del mateix po-
ble, amb la finalitat d’oferir aixopluc a aquests 

gats i punts de referència estables perquè 
s’alimentin.

L’alimentació dels gats va a cura de volun-
tàries de l’associació Vilanimals. Una d’elles, 
Judith Tort, veïna de Moja, anunciava que te-
nen la voluntat d’ampliar aquest sistema de 
control de colònies de gats a la resta de nuclis 
del municipi, conjuntament amb l’Ajuntament, 
seguint el mètode CER (Captura, Esterilització 
i Retorn). 

A més d’assumir les esterilitzacions fetes 
al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics 
(CAAD) de la Mancomunitat Penedès Garraf, 
des de l’associació també s’ha destacat el fet 
que l’Ajuntament hagi estat fins ara l’únic de 
la comarca que també ha instal·lat casetes per 
les colònies de gats. Núria López, membre de 
Vilanimals, posa l’accent en la importància de 

garantir el retorn d’aquests gats ferals, esteri-
litzats, en un lloc on tinguin aixopluc i aliment.

Una altra voluntària de Vilanimals, Annabel 
López, subratlla que la voluntat és la de rea-
litzar una gestió ètica de les colònies de gats. 
Per això se segueix aquest model, que fa com-
patible les necessitats dels animals amb la 
convivència en un entorn urbà.

L’Ajuntament ha assenyalat que les voluntà-
ries són les encarregades d’alimentar aquests 
gats als llocs habilitats per l’Ajuntament i 
d’avisar quan hi ha gats nous pendents d’es-
terilitzar. L’aliment que poden subministrar és 
únicament pinso i aigua, mai menjar cuinat, ni 
llaunes, ni embotit o llet perquè això atrau a 
diferents rosegadors, insectes, provoca males 
olors i malestar entre els veïns més propers. 
L’Ajuntament treballa en la redacció d’un do-
cument per fer signar a les alimentadores amb 
un seguit de normes que hauran de complir 
per continuar alimentant els gats de carrer. 
Ara s’està acabant d’esterilitzar els gats que 
queden a Moja i es continuarà amb altres nu-
clis i urbanitzacions del municipi.

Vilanimals treballa perquè els ajuntaments 
creïn a cada municipi una Comissió de Ben-
estar Animal i un Pla d’Atenció Animal. Per a 
fer la seva tasca, Vilanimals compta amb la 
col·laboració de centres veterinaris com CV 
Poble Nou, Vet Solidaris i Centre del Foix de 
Torrelles de Foix. Els establiments que estiguin 
disposats a col·laborar en la gestió de colò-
nies de gats subministrant pinso poden trucar 
al telèfon 608 19 83 43.
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L’art de la pedra seca, 
Patrimoni de la Humanitat
A Olèrdola estan catalogades 60 barra-
ques de pedra seca

Dimecres 28 de novembre es donava a conèi-
xer que la UNESCO declarava Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la Humanitat l’art de fer 
construccions de pedra seca. La candidatura 
era impulsada per 8 estats diferents i buscava 
posar en valor aquesta tècnica basada en l’api-
lament de pedres.

A Catalunya va promoure la candidatura per 
a ser patrimoni de la humanitat la Coordina-
dora d’Entitats de Pedra Seca, a la qual està 
adherida el Centre Excursionista del Penedès. 
Un grup de l’entitat ha recuperat una vintena 
de cabanes de pedra seca a la comarca, inclo-
ent-ne 8 al terme municipal d’Olèrdola.

Joan Domènech, veí d’Olèrdola i membre del 
grup del Centre Excursionista, esperava que 
aquest reconeixement permeti que les ad-
ministracions siguin més receptives a la seva 
tasca.

S’estima que a Catalunya existeixen fins a 
19.000 construccions de pedra seca. A Olèr-
dola hi ha catalogades 60 barraques de pedra 
seca, construïdes entre finals del segle XIX i 
principis del XX, a més de forns de calç i de 
ser freqüents els murs als marges. Des de l’any 
2016 s’han organitzat des de l’Ajuntament 
caminades per conèixer aquest patrimoni que 
han comptat amb un total de 245 visitants. 

Aquesta declaració se suma a Olèrdola a la 
que fa 20 anys també distingia com a patri-

moni de la humanitat les pintures rupestres de 
Can Castellví, Can Ximet i Segarrulls.

El regidor de patrimoni, Pere Sadurní, ha fet un 
agraïment públic “a la gran tasca del Centre 
Excursionista del Penedès en la recuperació 
del Patrimoni de les barraques de pedra seca a 
Olèrdola” un testimoni dels nostres avis i besa-
vis “que ens parlen de la vida al camp i al bosc, 
on les barraques feien de refugi de temporals, 
pluges i fred, i també era el lloc on guardaven 
les eines agrícoles”.

Missatge d’Any Nou de l’Alcalde

“Podem estar contents com
a municipi pels objectius 
marcats i aconseguits”

Benvolgudes veïnes i veïns, 

Un any més a les nostres esquenes que sumem 
amb moltes ganes per començar les tan espe-
rades festes nadalenques, per viure amb ale-
gria els millors moments amb familiars i amics, 
per gaudir dels millors àpats, per trobar dies en 
què desconnectes del món, per fer les migdia-
des més llargues de l’any i si tens l’oportunitat, 
de fer el “ronso” al llit fins més tard de l’habi-

tual. Qualsevol excusa és bona per trencar la 
rutina i fer d’aquestes festes les més especials 
de l’any.

Dates on s’intensifiquen els sentiments, on es-
tem més predisposats a ser solidaris, on som 
més sensibles a allò que ens envolta, on valo-
rem més el que tenim i els afectes de les altres 
persones cap a nosaltres.

Èpoques en què a través dels regals o a tra-
vés dels missatges de telèfon expressem que 
penses en aquella persona perquè sàpiga que 
forma part de la teva vida i que estaràs allà per 
el que necessiti.

Són dies en què realment ens plantegem fer 
una parada i busquem aquella excusa per tro-
bar-nos a nosaltres mateixos per fer un anàlisi 
de l’any i veure quines errades hem comés per 
poder rectificar i millorar com a persones tant 
professional com personalment. La vida ens 
ensenya dia a dia i hem d’escoltar-la. Hem de 
ser conscients dels nostres actes dolents i bons 
i reconèixer que ens podem equivocar, perquè 
som persones i som humans.

Per fer una valoració de l’any transcorregut a 
Olèrdola, podem estar molt contents amb els 
objectius marcats i aconseguits, ja que a poc 
a poc es va consolidant tot allò que anem co-

mentant durant l’any i que ara ja s’està veient 
al carrer, actuacions per millorar el municipi 
i ser responsables amb els nostres veïns pel 
compromís que tenim.

Hi ha molts temes que s’estan acabant, que 
sortiran en els propers mesos i que encara te-
nim que presentar als veïns. I seran els nostres 
objectius pel proper 2019.

Amb aquestes paraules us vull transmetre la 
nostra voluntat de treball, el nostre compromís 
pel nostre municipi i els seus veïns i veïnes. I re-
marcar que tota aquesta feina és possible per 
l’implicació i el treball conjunt entre equip de 
govern i treballadors del consistori, als quals 
vull agrair la seva feina, implicació i dedicació 
perquè totes les veïnes i veïns tinguem els mi-
llors serveis al nostre abast. 

I per acabar, us vull fer arribar de tot cor els 
meus millors desitjos per aquestes festes na-
dalenques, una bona sortida i millor entrada 
d’any i sobretot desitjar-vos molta salut, molta 
força i il·lusió per començar el proper i esperat 
2019.

BON NADAL I FELIÇ ANY 2019 

Lucas Ramírez Burdalo
Alcalde d’Olèrdola
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S’estrena a Daltmar la nova zona 
esportiva, amb 5 pistes de pàdel
i 3 de tennis platja
Des de la segona setmana de novembre estan en funcionament les 
noves instal·lacions de la zona esportiva de Daltmar. L’empresa CIE 
Olèrdola, adjudicatària de la concessió d’ús privatiu d’aquesta zona 
d’equipaments municipal, ha assumit la inversió de fer les 4 pistes 
de pàdel ja construïdes, més una altra que està a punt d’acabar-se. 
També han habilitat 3 pistes més de tennis platja i arranjat espais ja 
existents com la pista de futbol sala.

Des del CIE Olèrdola assenyalen estar contents d’haver pogut complir 
les seves obligacions contractuals, després de l’endarreriment patit. 
Per a fer reserva de pistes, les persones interessades poden posar-se 
en contacte al telèfon 697 635 240. Per Nadal s’organitza un cam-
pus, també s’ofereixen classes per a grups de 4 alumnes en diferents 
horaris i per nivells.

S’inverteixen 21.000 E en
millorar instal·lacions esportives
Amb el propòsit de tenir “les instal·lacions esportives municipals en 
òptimes condicions”, aquest desembre s’han realitzat inversions de 
millora en instal·lacions municipals utilitzades per clubs esportius.

L’actuació més visible ha estat la col·locació de 120 nous seients a la 
graderia del camp de futbol d’Els Pins de Moja, amb els colors groc i 
blau d’Olèrdola. En aquesta instal·lació, seu de tres equips de futbol, 
també s’han posat seients a la graderia del camp de futbol 7, s’han 
substituït les banquetes i s’ha procedit a instal·lar noves xarxes a les 
porteries i les xarxes protectores de darrere de les porteries. L’Ajunta-
ment també ha realitzat aquests dies el manteniment i reparació de 
les bombes i grups de pressió que permeten subministrar calefacció i 
aigua calenta als vestidors.

Al Local Nou, espai utilitzat pel Judo Olèrdola, s’han instal·lat pen-
ja-robes i banquetes als vestidors. Sumant les actuacions en els dos 
equipaments, la inversió suplementària feta aquests dies per l’Ajun-
tament ha estat de 21.000 euros.

Lúdica presentació del Base Olèrdola 
Les instal·lacions del camp municipal d’Els Pins de Moja eren escenari, 
dissabte 1 de desembre, del concorregut acte de presentació dels equips 
del Base Olèrdola. Com ja ha estat pauta en els darrers anys, aquesta 
jornada era concebuda com una gran trobada lúdica que reunia als gai-
rebé 200 infants i joves que formen part dels seus 12 equips federats, 
acompanyats de les seves famílies.

Després de servir-se una botifarrada, es van realitzar les fotografies de 
cada equip i la fotografia conjunta amb tots els integrants de les dife-
rents categories.

En l’acte hi va participar Manel Duran, delegat al Penedès de la Fede-
ració Catalana de Futbol. En una entrevista a l’emissora municipal de 
ràdio, defensava que els infants, especialment quan encara practiquen 
futbol 7, facin esport “en el seu entorn” sense necessitat de fer molts 
quilòmetres per a jugar. En diferents ocasions el president del Base 
Olèrdola, Josep Sánchez, ha reclamat a l’Ajuntament que es trobi una 
solució acordada per poder tornar a obrir el servei de bar al camp. El 
regidor d’esports, Pere Sadurní, anunciava la intenció de l’ajuntament 
de licitar el servei del bar.

Sadurní també elogiava la gran tasca del Base Olèrdola i valorava que el 
municipi podia estar “orgullós” del club. 
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El dinar solidari del Casal d’Avis de 
Moja recapta 1.300 E per La Marató
El dinar a benefici de La Marató organitzat pel Casal d’Avis de Moja, 
diumenge 25 de novembre, aconseguia recaptar 1.300 euros. La 
presidenta del Casal, Teresa Miralles, es mostrava optimista i confiava 
que s’arribaria als 1.500 euros amb les donacions dels dies següents.

Al dinar van assistir 63 persones i prop d’una vintena més van fer 
abans la seva aportació anònima fins arrodonir els 1.300 euros as-
solits.

Amb una seixantena de participants, provinents de 
Barcelona, Manresa, Terrassa, Vilanova, Vilafranca i 
del municipi, el diumenge 9 de desembre es posava fi 
a Viladellops a les Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola que 
ha organitzat l’Ajuntament aquest 2018. La feta a 
Viladellops ha estat la visita amb més participació de 
l’any i ha permès conèixer emblemes del patrimoni 
d’Olèrdola com la torre medieval o l’església romàni-
ca. Durant la visita també s’accedia al celler de 1877 
i al Centre de Documentació de la Família Desvalls, 
que conté documentació d’importància històrica com 
les Capitulacions de Cardona de 1714 o la Carta de 
poblament del Castell d’Olèrdola del 1108.

Abans de Viladellops, aquestes rutes pel patrimoni 
organitzades per l’Ajuntament han suposat visitar 
també enguany les barraques de pedra seca, el Con-
junt Monumental, el Pla dels Albats, Moja, el Sant 
Sepulcre i Sant Pere Molanta.

En 3 anys de Rutes pel Patrimoni s’ha comptat amb 
740 visitants. Amb 320 persones assistents, les vi-
sites al Sant Sepulcre són les que més interès han 
despertat.

Èxit de l’activitat de buscar
els tions al parc d’Olèrdola
Forces han estat les persones que no han pogut fer la recerca del 
tió d’Olèrdola al bosc més proper al conjunt monumental i després 
trobar el seu propi tió. En cadascuna de les 5 sessions realitzades, 
des del darrer cap de setmana de novembre i fins diumenge 9 de 
desembre, s’han omplert les inscripcions i no s’han pogut atendre 
totes les sol·licituds. 

Organitzada per l’Ajuntament d’Olèrdola, la recerca de tions és una 
activitat nadalenca per a fer en família que també permetia conèixer 
la riquesa mediambiental. 

Després del joc de pistes que es proposava per a trobar el tió d’Olèr-
dola, els infants participants feien una manualitat elaborant un orna-
ment nadalenc en forma de tió amb un tap de suro. Un cop acabat 
el taller cada família podia buscar el seu propi tió, possibilitat que ha 
estat utilitzada per la majoria dels assistents.

Tres anys de Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola
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A SANT MIQUEL
Dissabte 22 de desembre de 2018

A partir de les 17h
al Local Rossend Montané, 

TALLER DE LLUM NEGRE
 

A les 19:00 h

ARRIBADA DEL
PATGE REIAL

A les 21.30 h

SOPAR EXCLUSIU
PELS SOCIS DE LA LLEIALTAT

+ ESPECTACLE

Dissabte 5 de gener de 2019
al Local

ARRIBADA DELS
REIS MAGS D’ORIENT

Recollida de la Campanya 
de l’Ampolla a Sant Pere 
Molanta el 12 de gener 
El Grup de Joves de Sant Pere Molanta no falta 
a la seva cita anual solidària amb la Campanya 
de l’Ampolla i el proper dissabte 12 de gener 
assumirà la recollida d’ampolles de cava bui-
des pel nucli de Sant Pere Molanta, per la bar-

riada de Can Torres i per les masies del voltant.
La Campanya de l’Ampolla es realitza en col-
laboració un any més amb els Joves Cristians 
de Vilafranca. Enguany és la 36a edició de l’ac-
tivitat i els beneficis es dediquen a un projecte 
solidari. Durant tot el matí, s’anirà passant 
casa per casa recollint les ampolles que els 
veïns hauran deixat fora. El Grup demana que, 
en la mesura que sigui possible, les ampolles 
vagin sense etiquetes adhesives.

L’Associació “Cavalcada de 
Reis d’Olèrdola” demana 
aportacions per a fer una 
nova carrossa de Reis
La carrossa utilitzada fins ara per a la cavalca-
da de Reis que el dia 5 de gener recorre Can 
Trabal, Sant Miquel, Sant Pere Molanta i Can 
Torres té més de 20 anys i el seu estat aconse-
llava fer-ne una de nova. L’Associació Cavalca-
da de Reis d’Olèrdola va obtenir el premi Ros-
send Montané l’any passat i això li va suposar 

un ingrés de 1.000 euros, però la quantitat 
és insuficient per a completar la inversió de 
la nova carrossa. Per això s’ha fet una crida a 
establiments i particulars a fer donacions. El 
nom dels col·laboradors es difondrà en car-
tells que es penjaran en els pobles on passa 
la cavalcada. Es poden posar anuncis grans a 
40 euros, mitjans a 20 i petits a 10. També es 
recullen aportacions inferiors per així facilitar 
que tothom pugui col·laborar-hi.

La direcció artística per a fer una carrossa ben 
lluïda va a cura d’Àngels Vinyals. Qui desitgi 
contribuir ho pot comunicar al correu electrò-
nic ampasantpere@gmail.com

Equip de recollida de fa 2 anys

A MOJA
Diumenge 27 de desembre de 2018

A la capella de Moja 

PATGE 

Dissabte 5 de gener de 2019
al Local Nou

ARRIBADA DELS
REIS MAGS D’ORIENT 

Els horaris estan pendents de
confirmar per l’organització

ACTES DE
NADAL


