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Lliurats els premis del 
concurs “Olèrdola Neta”
Després de l’acte de lliurament fet al saló de 
sessions de l’Ajuntament, el divendres 21 de 
desembre, la majoria dels 12 veïns premiats 
en el concurs “Olèrdola Neta” han aprofi tat 
els dies de les festes de Nadal per a recollir 
a l’Ajuntament els premis que han obtingut 
després de respondre les preguntes incloses 
en la revista “Olèrdola Neta”. La publicació 
ha estat distribuïda de manera gratuïta per 
l’Ajuntament, amb tota la informació de les 

 Fins el proper 31 de gener resta obert el 
termini per a sol·licitar bonifi cacions en 
la taxa d’escombraries. Per als veïns que 
durant el 2018 hagin fet un ús continuat 
de les deixalleries i a més també facin 
autocompostatge, la bonifi cació és del 40% 
en la taxa d’escombraries. Per separat, la 
bonifi cació per a fer autocompostatge casolà 
és del 15% i per a utilitzar les deixalleries, del 
25%.

La instància que cal omplir per presentar la 
sol·licitud es pot trobar al web municipal oler-
dola.cat. En el cas de la bonifi cació per l’ús 
de les deixalleries s’haurà de presentar també 
la cartolina acreditativa de l’ús regular i con-

recollides selectives i de la neteja viària, i ha 
inclòs aquest apartat fi nal d’enquesta amb 
premi per a posar a prova els coneixements 
dels veïns que desitgessin participar en el 
concurs.

Dels 12 guanyadors, 9 eren  veïns de Moja. 
Dos eren de Sant Miquel i un de Daltmar.  Els 
dos carretons han anat a parar a Montserrat 
Valls i a Josep Ramon Mestre; els dos cabassos 
els han obtingut Jaume Ametller i Èric Guijarro; 
mentre que les fundes per als entrepans han 
estat per a Marta Terrones, Maria Higinia Peña, 
Lourdes Mitjans, Jaume Mitjans, Teresa Palau, 
Espe Urbano, Eva Ametller i Ariadna Querol. 

Bonifi cació de la taxa
d’escombraries

tinuat de la deixalleria amb el mínim de 24 
vegades l’any 2018. Amb aquestes subvenci-
ons, l’Ajuntament vol incentivar als ciutadans/
es tant que facin ús regular de les deixalleries 

com que s’animin a fer autocompostatge ca-
solà, contribuint a cuidar el medi ambient i a 
incrementar les xifres de recollida selectiva a 
Olèrdola.

En marxa el servei de
Biblioteca Oberta
Amb l’ànim de dinamitzar el Servei de 
Biblioteca Oberta d’Olèrdola, mensualment 
es preveuen realitzar activitats com tallers, 
hores del conte o petites audicions. Abans 
de l’aturada per les vacances d’hivern, es va  
programar la primera de les propostes del curs 
amb la celebració del  Nadal, amb una cantada 
de nadales a càrrec de la coral de Sant Pere 
Molanta i una manualitat nadalenca.  

El servei de Biblioteca Oberta el promou 
l’Ajuntament, amb el suport de les AMPAs de 
les dues escoles, i té el propòsit de potenciar al 
màxim l’hàbit de la lectura i aprofi tar fora de 
l’horari lectiu, amb accés lliure per a tothom, 

els serveis de les dues biblioteques escolars. 
En el cas de l’escola Rossend Montané de Sant 
Pere Molanta, s’obre els dilluns i els divendres, 
de 4 a dos quarts de 6 de la tarda. 

A l’escola Circell de Moja, l’obertura és durant 
les tardes de dimarts, dimecres i dijous, de dos 
quarts de 5 a les 6.
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L’Ajuntament reclama a 
la Generalitat l’aportació 
econòmica que no ha 
satisfet per les escoles 
bressol 
Es calcula que en els darrers 6 cursos 
l’Ajuntament ha deixat de percebre 
190.000 e

En un decret aprovat el passat 19 de desembre, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha acordat presentar 
un requeriment previ al Departament 
d’Educació de la Generalitat per a reclamar 
els imports deixats de percebre relatius al 
cofi nançament per al sosteniment de les llars 
d’infants. En la part expositiva del decret es 
recorda que els convenis entre la Generalitat i 
els ajuntaments es van trencar al curs  2012-
13, quan la Generalitat va deixar de complir 
l’acord de repartir el cost d’una plaça de llar 
d’infants de manera similar entre famílies, 
ajuntaments i Departament. 

L’Ajuntament recorda que l’Acord Marc 
signat entre la Generalitat, la Federació de 
Municipis i l’Associació de Municipis establia 
una aportació de 1.800 e per alumne pel curs 
2010-11. L’aportació no es va fer realitat el curs 

següent i va passar de 1.800 euros a 1.600 i, 
després, a 1.300 e. Finalment, el 2012 es va 
fi xar la quantitat de 875 euros per plaça. Els 
convenis amb els ajuntaments es van trencar 
al curs 2012-13, quan la Generalitat va deixar 
de complir i van passar a ser els ajuntaments 
amb l’ajut de les famílies els qui han vingut 
suportant el sosteniment del servei durant els 
darrers sis cursos escolars.

En el requeriment es calcula que l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha deixat de percebre un total 
de 190.200e, d’acord amb les places efec-
tivament ocupades, des del curs 2013/14 al 

S’instal·len sis desfi bril·ladors nous a Olèrdola
Abans d’acabar l’any, 
l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha completat la instal-
lació de 6 nous desfi -
bril·ladors. Seguint el 
criteri d’apropar serveis 
al conjunt del municipi, 
els aparells s’han repar-
tit en equipaments dels 
tres pobles històrics 
d’Olèrdola i de les dues 
urbanitzacions.

2017/18, en les escoles bressol Gotims de 
Moja i El Pàmpol de Sant Pere Molanta.

En cas que aquest requeriment al Depar-
tament d’Educació no sigui resolt, l’Ajun-
tament anuncia que es reserva el dret d’iniciar 
la reclamació per la via del contenciós ad-
ministratiu.

L’Ajuntament també recorda que darrerament 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
ha donat la raó als ajuntaments i obliga a 
la Generalitat a abonar als municipis les 
quantitats deixades de percebre.

A Moja s’ha instal·lat al Local Nou; a Sant Miquel d’Olèrdola, al local social 
Rossend Montané, que alhora és seu del consultori mèdic del poble; a Sant Pere 
Molanta es troben a l’escola Rossend Montané i al Centre Cívic Gatzara; mentre 
que a Daltmar s’ha ubicat a la zona esportiva i a Can Trabal, a la zona de petanca.

Aquests sis nous desfi bril·ladors se sumen als dos que ja estaven en funcionament 
a Olèrdola per iniciativa de l’Ajuntament: un al vehicle dels agents municipals, i 
l’altre al camp de futbol municipal Els Pins de Moja.
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Op i n i ó  d e l s  g r u p s  mun i c i p a l s

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

Bon any a tothom, desitgem que aquest any es 
compleixin tots els nostres desitjos, i sigui un 
any ple de justícia.

Comença l’any. I aquest any tenim eleccions 

Benvolgudes olerdolenques i olerdolencs,

A l’últim Ple del 27 de novembre es va 
aprovar el pressupost pel proper any 2019, 

una vegada més sense que l’equip de govern permeti cap 
participació de l’oposició i presentant-nos el pressupost 
amb uns pocs dies d’antelació a la seva aprovació. Les 
propostes que durant els últims anys ha vingut fent ERC, 
com els ajuts reglats al pagament de l’IBI, a la compra 
dels llibres de text o al transport d‘estudiants universitaris, 
han estat ignorades. 

Baixa execució del pressupost del 2018
A 30 de setembre s’ha executat un 55% del pressupost 
inicial per tot l’any, bàsicament per la insignifi cant 
execució del pressupost d‘inversions. Un any més tindrem 
un romanent de tresoreria estratosfèric.  

La recaptació per IBI ha pujat un 32% en 4 anys
Després de sentir per enèsima vegada que l’equip de 
govern no ha apujat l’IBI i d’acusar-nos amb l’habitual 

prepotència que des d’ERC no sabíem del que parlàvem, 
vam haver de tirar de les xifres dels pressupostos 
municipals. Al 2015 es van pressupostar uns ingressos 
per IBI de 1.194.000 euros, mentre que pel 2019 es 
pressuposten 1.581.000 euros, és a dir, 387.000 euros 
més, que representa un 32,4 % d’increment. En què s’han 
gastat aquests diners? En res, han anat a incrementar el 
romanent de tresoreria. La perla en aquest apartat va ser 
l’afi rmació de Lucas Ramírez que l’increment del valor 
cadastral revaloritza les propietats, ignorant que qui 
marca el preu és el mercat.

La municipalització dels serveis socials ens costa 
28.738 euros
Aquesta és la diferència entre els 85.056 euros que 
costarà mantenir el servei segons els pressupostos i el 
que pagàvem al Consell Comarcal per aquest servei que 
eren 56.318 euros.  Això és el que ens costa que l’Alcalde 
controli directament els Serveis Socials, prescindint d’uns 
serveis que funcionaven bé i tenien un cost inferior.

En campanya electoral 10.000 euros més per la 
Trobada
Aquesta partida puja de 20.000 a 30.000 euros. Ens 
temem que la Trobada d’aquest any es pugui convertir 

en un anunci publicitari de l’equip de govern coincidint 
amb les eleccions municipals, pagat amb els diners de 
tots els olerdolencs. De fet en una entrevista a la ràdio 
Lucas Ramírez va afi rmar sense cap rubor que només 
havien pressupostat allò que podien gastar abans de les 
eleccions municipals, és a dir, els pressupostos no s’han 
fet pensant en els olerdolencs, sinó en ApO i les properes 
eleccions municipals.

Consultori de Moja 
Sis mesos després d’aprovar-se la cessió dels terrenys a 
l’Institut Català de la Salut, resulta que la cessió s’havia 
de fer al Servei Català de la Salut i s’ha hagut de tornar 
a aprovar. Des d’ERC vam  preguntar si l’equip de govern 
tenia coneixement de la nova construcció del CAP de Els 
Monjos que ha de donar servei (segons informacions 
periodístiques) a Moja, Daltmar i Sant Miquel, cosa que 
ens fa dubtar que el SCS inverteixi en la construcció d’un 
nou consultori a Moja. Lucas Ramírez va contestar que 
això ho sabien des de fa temps, raó per la que encara 
entenem menys la cessió dels terrenys. Donat que la 
cessió només es pot revertir passats 5 anys, vol dir que 
durant la propera legislatura, governi qui governi, no es 
podrà fer res en aquest solar.

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

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

municipals. És per això que veieu escrits de l’equip de 
govern amb totes les coses que han fet i el bé que ho 
fan. Però s‘han quedat moltes coses sense fer, moltes 

per arreglar, i ara entrem en un procés de fer tot allò a 
última hora. Exemple clar és el nucli de Sant Miquel. El 
casc antic està tot aixecat, intransitable en cotxe i amb 
moltes molèsties pel veïns per entrar i sortir de les seves 
cases. Aquesta obra s´havia de fer, però potser amb una 
mica més de planifi cació i no aixecar tot alhora.

També se’ns parla molt de l’efi ciència ener-gètica, dels 
fanals públics, però la realitat és que les urbanitzacions 
tenen uns enllumenats pèssims. Olèrdola som tots.

Entitats que han deixat la seva activitat, perquè no estan 

recolzats per l´equip de govern. Activitats o comissions, 
que han hagut de fer mans i mànigues per poder dur 
a terme les seves activitats, ja siguin solidàries o per 
poder complir amb la il·lusió dels nostres infants per les 
cavalcades de reis.

És per això que a principis d´any, quan es plantegen les 
llistes de propòsits de cara a l’any següent, s´han de fer 
amb la intenció d’assolir el major percentatge possible, 
per així quan fem balanç a fi nal d´any, estiguem satisfets.

Molt bon any a tothom, ple de  salut i encerts.

Benvolguts veïnes i veïns,

Primerament i abans de tot, felicitar-vos des 
d’Alternativa el nou i gèlid any del qual ja portem un mes 
transcorregut, us desitgem molta salut, il·lusions i alegria.

Comencem l’any parlant de bones notícies:

Habitatge

Aquest mes de gener hem començat la redacció del Pla 
d’Actuació Municipal d’Habitatge.

Com bé sabeu vam aconseguir una subvenció de la 
Diputació per redactar aquest projecte que ens ajudarà 
a saber com estem al municipi i quines accions hem de 
dur a terme per fomentar l’habitatge assequible pels veïns 
del municipi.

Durant les properes setmanes i fi ns el mes d’abril hi haurà 
reunions amb les parts implicades per traçar les línies 
estratègiques que volem presentar-vos abans de l’estiu.

Estem obrint molts horitzons  i destinant molts esforços 
per buscar solucions a aquest gran tema,  el qual ens 
defi nirà les diferents solucions i actuacions que s’hauran 
de fer des de l’Ajuntament si el que volem és tenir 
habitatge assequible i el futur del poble es pugui quedar 
al municipi. 

Transport escolar

El transport escolar és una competència directa de la 
Generalitat de Catalunya, servei que van treure l’any 
2012. Degut a les necessitats del municipi i la demanda 
de les famílies afectades, des d’Alternativa sempre s’ha 

lluitat per aconseguir el retorn d’aquest servei. L’ultima 
acció va tenir lloc el passat novembre, en què junt amb 
altres ajuntaments de la comarca i de Catalunya, es va 
fer entrada al Parlament d’una instància exposant la 
desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que 
viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del 
municipi del seu centre escolar, tenen una distància al 
centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi 
veí, i en canvi, no tenen el dret de transport escolar 
obligatori. Veient-se afectades urbanitzacions, barris i 
masies.

Pressupost 2019

Un any més continuem ajustant el pressupost municipal. 
Gràcies al rigor i a l’acurada gestió econòmica que s’ha 
portat els darrers anys, podem seguir garantint els mateixos 
serveis al ciutadà sense que això suposi més carrega fi scal.

I és per això, entre altres, que tenim previst destinar 
100.000 euros en renovar les places del municipi, 90.000 
euros en reparar camins asfaltats municipals i 80.000 
euros destinats a la participació ciutadana, perquè els 
veïns decideixin una inversió a Olèrdola.

Creiem fermament que els veïns han de col·laborar en 
la construcció del municipi, i la millor manera és fer-los 
partícips, a l’hora de prendre decisions, ja sigui amb la 
destinació d’una partida econòmica o bé amb el disseny 
d’una plaça o un espai municipal.

Participació ciutadana

En aquesta línia de fer que els mateixos habitants 
d’Olèrdola puguin dir la seva en temes del municipi, 
enguany tenim previstes 3 d’elles. Una serà per a decidir 
el disseny fi nal de la Rambla pau Casals de Moja, l’ altre 
per l’espai del Bosquet a St. Miquel, i, com ja us hem 

comentat, la de decidir el destí dels 80.000 euros d’ una 
partida econòmica.

Projecte CUEME

Estem contents de participar també en el projecte CUEME 
que estan duent a terme les dues escooles de municipi. Per 
el moment, a St. Pere Molanta, els alumnes ja han creat 
dues cooperatives i van fer tot el procés i comunicació a 
l’Ajuntment, de manera que ja podrien começar l’ activitat. 
Han creat dues cooperatives de caràcter solidari que 
permetrà fer arribar diners i material informàtics a dues 
ONGs. Estem contents de que es mantinguin aquestes 
iniciatives solidàries que complementen les que ja feien 
a través de la Fira solidària que han realitzat durant uns 
anys i que permetia recollir aliments que eren distribuits 
entre les famílies necessitades del municipi. Com que 
enguany, el projecte ha canviat, ha estat l’Ajuntament qui 
ha tornat a fer lots de Nadal que van ser distribuits als 
més necessitats abans de les festes nadalenques.

Nova legislatura, nova Alternativa 

Com bé sabeu, enguany hi haurà eleccions municipals, i és 
per això que des d’ Alternativa estem treballant en la nova 
llista que es presentarà enguany per poder tirar endavant 
el municipi, sempre mantenint el rigor, la serietat, la 
transparència i pluralitat que ens caracteritza. 

La nova llista donarà cabuda de nou, a gent que re-
presentarà els diferents nuclis del municipi, on hi haurà 
cabuda per tots els colors polítics i on prevaldrà el treball 
pel municipi per sobre de tot. Perquè ApO, és Olèrdola.

I ja per acabar, us volem convidar a participar de les rues 
de carnaval que tindran lloc al municipi les properes 
setmanes. Dies de gresca i disbauixa que de ben segur 
ens faran gaudir a tots.
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Les darreres excavacions 
a la torre de la muralla 
del Conjunt d’Olèrdola 
confi rmen el seu origen 
ibèric 

Avança l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 
d’Habitatge

Dilluns 7 de gener tenia lloc la primera de les reunions conjuntes de treball entre l’Ajun-
tament d’Olèrdola i la Diputació de Barcelona per avançar en l’elaboració del Pla d’Ac-
tuació Municipal d’Habitatge d’Olèrdola. Entre els participants a la reunió, es comptava 
amb l’assistència de l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora d’habitatge, Arantxa 
Torres. El Pla es realitza gràcies al suport facilitat per la Diputació i és un document “molt 
necessari” per fi xar polítiques públiques d’habitatge promogudes des de l’Ajuntament per a 
“evitar que els joves del municipi marxin” a causa dels elevats preus. Arantxa Torres així ho 
assenyalava, tot subratllant que el Pla preveu incloure mesures efectives per assolir aquest 
propòsit principal.

El Pla d’Actuació es preveu tenir redactat abans de l’estiu i un cop elaborat s’exposaran les 
seves conclusions en trobades de participació ciutadana. 

La fase inicial de recollida de dades que fonamenti una diagnosi de la situació de l’habitatge 
a Olèrdola està molt avançada, segons assenyalava Torres. Durant la reunió, els tècnics de 
la Diputació han posat de manifest les difi cultats que tenen els joves per trobar habitatge 
assequible a Olèrdola, amb situacions que així ho determinen com l’elevat preu del sòl edi-
fi cable. Una de les conseqüències d’aquesta realitat és l’envelliment creixent de la població 
del municipi.

Les reunions de treball entre l’equip redactor i tècnics i polítics de l’Ajuntament d’Olèrdola 
s’aniran succeint en els propers mesos fi ns a defi nir, abans d’acabar la primavera, el Pla 
d’Actuació Municipal d’Habitatge.

Adhesió al Consorci de Promoció Turística del Penedès

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i el presi-
dent del Consorci, Sergi Vallès, han signat 
l’acord que formalitza l’adhesió de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola al Consorci de Promoció Turís-
tica del Penedès. Des d’Olèrdola  s’ha destacat 
que ser membres del consorci permetrà tenir 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ha 
realitzat del 10 al 14 de desembre  la tercera 
campanya d’excavacions a la torre oriental 
de la muralla del Conjunt d’Olèrdola que 
ha permès confi rmar l’origen ibèric de la 
construcció. 

Tot i que l’aspecte extern que mostra la torre és 
el d’època medieval, en el seu interior s’hi han 
documentat els paraments d’una estructura 
precedent que va quedar folrada, colgada i 
amagada per la construcció medieval. Al llarg 
de les tres campanyes d’excavacions, s’ha 
anat treballant i posant al descobert aquesta 
torre amagada.

Es partia de la hipòtesi que havia de ser l’antiga 
torre oriental de la porta de la muralla romana, 
però les excavacions permeten afi rmar que la 
torre hauria estat construïda en època ibèrica 
i hauria format part de la muralla ibèrica 
d’Olèrdola; però, en construir-se la nova en 
època romana, la torre s’hauria reaprofi tat, 
adaptant-la a les noves necessitats.

Una altra de les novetats que ha aportat 
la campanya és que la torre va patir un 
violent incendi cap al fi nal del segle III aC, 
que la va destruir completament. S’hi han 
documentat els sostres dels pisos amb les 
bigues calcinades, i tots els objectes dels pisos 
superiors esclafats i trencats per l’incident, 
com ara una llar de foc, mobiliari i abundant 
ceràmica d’emmagatzematge, servei i consum, 
entre la qual destaca un petit vas de vaixella 
de taula produït a l’àrea de Càpua durant la 
primera meitat del s. III a. C.

“veu i vot” en els projectes que promou 
aquest organisme format per entitats pú-
bliques i privades, creat amb l’objectiu de 
promoure i impulsar polítiques turístiques 
coordinades en l’àmbit de la Denomina-
ció d’Origen Penedès.

El regidor de turisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Pere Sadurní, recordava que 
Olèrdola a través del Consorci pot dispo-
sar d’una tècnica de turisme compartida 
amb altres municipis. El d’Olèrdola és el 
darrer dels 40 municipis adherits al con-
sorci. Des de l’Ajuntament s’ha valorat 
especialment l’impuls que ha donat el 
consorci a l’enoturisme en projectes com 
el Miravinyes o el Penedès 360.
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El 2n Festival “Olèrdola amb 
La Marató” recapta 4.742E 
Olèrdola és un municipi solidari. Una nova expressió 
ben clara d’aquesta qualitat es vivia el cap de setmana 
del 15 i 16 de desembre amb el Festival “Els Colors de 
la Vida. Olèrdola amb La Marató de TV3”, que assolia 
recaptar 4.752,97e. La xifra supera en gairebé  800 
euros les aportacions obtingudes l’any passat i tradu-
eix econòmicament la gran participació que registra-
ven la pràctica totalitat de la trentena d’activitats que 
s’agrupaven en el Festival.

La recaptació d’aquesta segona edició és més meritò-
ria encara si tenim en compte que dues de les propos-
tes que més diners es preveia que aportarien, la cursa  
“Spartan” running i un bingo a Sant Miquel, es van 
haver de posposar fi ns el proper 2 de febrer. 
Entre les activitats que major resposta van assolir cal subratllar la des-
fi lada de moda de dissabte a la nit, amb l’al·licient de veure veïnes 
del municipi convertides en models. Les activitats de diumenge, espe-
cialment a la tarda, també van ser molt seguides amb el Local Nou 
de Moja ple de gom a gom, amb punts àlgids com l’actuació del mag 

Aizipi, la xerrada de la doctora Meritxell Arenas o l’actuació dels grups 
del Rítmica Olèrdola. També van despertar admiració les elaborades 
coreografi es del grup “Pulsacions”, integrat per veïnes de Moja; així 
com el lluminós ball emblemàtic del Festival, executat amb plasticitat 
hipnòtica per un grup de noies formades al Rítmica Olèrdola.

 

Calendari solidari amb nus artístics
Una veïna d’Olèrdola, Maya Gras, ha promogut un calendari solidari 
a benefi ci de la investigació del càncer infantil amb fotografi es de nus 
artístics d’escaladores. En les 13 imatges del calendari hi apareixen 
fi ns a 17 escaladores practicant l’escalada a Llafranc, Sant Joan de 
Vilatorrada i a la Font de l’Ametlló, a Olèrdola. Amb els nus artístics 
Maya Gras explicava que volien contribuir a donar visibilitat a l’esport 
femení i expressar la nuesa que poden sentir les persones davant el 
càncer.

Al preu de 10e, el calendari es pot adquirir en rocòdroms de Barce-
lona, Tarragona, Vilafranca, l’Hospitalet i Granollers o bé encarregar-
lo al compte d’Instagram @Maya_mayeta.

S’han editat 1.000 exemplars del calendari i la recaptació es destinarà 
a l’Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil. 
Si la iniciativa té bona acollida Maya Gras preveu fer un calendari pel 
2020 amb nus artístics tant d’homes com de dones.

La Vallmoranta ha recaptat
3.729E per a La Marató de TV3
Un espectacular vídeo amb imatges aèries enregistrades des d’un 
dron ha estat el vehicle que han utilitzat els organitzadors de la Vall-
moranta per a informar que la cursa d’orientació solidària de Sant 
Pere Molanta recaptava 3.729e per a La Marató de TV3.

Coincidint amb el cap de setmana de La Marató,  el vídeo es va penjar 
a Youtube i també informa que durant les 8 edicions de la cursa s’han 
acumulat 30.000 euros destinats a La Marató. La cursa es va celebrar 
el passat 17 de novembre, amb la participació de més de 400 inscrits.

 



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó 7

Mariona Rovira ha conservat la imatge
de Sant Pere de l’església de Sant
Pere Molanta
De manera desinteressada, una veïna del municipi, Mariona Rovira, 
ha realitzat un minuciós i acurat treball de conservació de la imatge 
de Sant Pere de l’església de Sant Pere Molanta.
Rovira és veïna de Sant Miquel d’Olèrdola i la mateixa església de 
Sant Miquel ha acollit les tasques de conservació de les fi gures més 
grans amb les què ha treballat. N’és un exemple la mateixa imatge de 
Sant Pere de l’altar de l’església de Sant Pere Molanta, obra de Josep 
Maria Camps, artesà que va treballar amb Antoni Gaudí. Rovira la va  
restaurar fa només uns mesos i va ser de nou situada a l’altar major de 
l’església el passat 29 de juny.  Rovira ha fet treballs també en fi gures 
de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca, de Foix, d’Avinyonet o de 
Sant Cugat Sesgarrigues, entre d’altres. 

Doble premi pel fotògraf Ignasi Pellisa
El fotògraf mogenc Ignasi Pellisa, membre de l’Associació Fotogràfi ca 
de Moja, ha guanyat els dos apartats del concurs de fotografi a dels 
Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En les dues categories del certa-
men, que enguany arribava a la seva 24a edició, hi han participat 
una quarantena de fotògrafs, amb prop de 120 obres presentades. 
Ignasi Pellisa guanyava el primer premi en la modalitat genèrica de 
qualsevol aspecte dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix amb una 
suggerent imatge captada sota un dels ponts que travessa l’embas-
sament del Foix. La instantània que li ha valgut el primer premi en la 
modalitat d’imatges de la Festa Major del Parc recull un primer pla 
d’una mà d’un dels músics que hi actuaven, tocant el timbal.

Tres anys de Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola

Júlia Queraltó és un dels 
valors amb més projecció 
del Judo Olèrdola i dissabte 
8 de desembre ho tornava 
a evidenciar a Pamplona 
en adjudicar-se el títol de 
campiona de la Super Copa 
d’Espanya de categoria 
cadet. Queraltó va guanyar 
tots els seus combats amb 
superioritat i va sumar així 
un nou triomf en la seva ja 
quantiosa collita de títols. I 

Júlia Queraltó, campiona de la Super
Copa d’Espanya

és que Queraltó va ser fa dos anys campiona de Catalunya en categoria 
infantil i aquest mes de febrer es proclamava campiona de Catalunya 
cadet. També va ser tercera estatal infantil.
El Judo Olèrdola participava en aquesta Super Copa cadet amb altres  
6 representants que també van oferir un molt bon nivell. Aira Lázaro 
va aconseguir la tercera posició i l’Adrià Pérez la cinquena. Andrea 
Romero, Irene Romero, Nil Colomé i l’Eloi Llosas no van tenir opció de 
repesca.

Tres anys de Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola

VINE A CONÈIXER LA PROFESSORA I LES CLASSES

ESCOLA D'IDIOMES D'OLÈRDOLA
A el Pàmpol - Sant Pere Molanta

17:00 classe dels JUNIORS           
(2on cicle de primària)

 
18:00 classe dels INTERMEDIATE B2 

(adults)
 

19:00 classe dels BEGINNERS A1 
(adults)

 
20:00 classe dels ELEMENTARY A2 

(adults)

Tel.931190545         info@puntdepartida.cat         www.puntdepartida.cat
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Butlletí informatiu Municipal d’Olèrdola.

Dipòsit legal: B-45.483/95

Edita: Ajuntament d’Olèrdola

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola

Olèrdolainformació:

S’estrena carrossa per Reis

L’Ateneu Mogenc “Fem Poble” ha tancat la celebració del Casal de Nadal oferint 
una valoració plenament satisfactòria. Han estat 27 infants, d’edats compreses 
entre els 3 i els 11 anys, els que han pogut gaudir d’una variada programació 
d’activitats.

El Casal es va fer els dies 27 i 28 de desembre i els tres primers dies laborables de 
l’any. Els nens d’una manera lúdica han fet descoberta de l’entorn, amb sortida a 
la natura i cursa d’orientació per Moja. També han fet activitat física mitjançant 
jocs variats i han treballat la creativitat amb els racons de manualitats. Després 
d’aquest nou èxit, l’Ateneu  ja comença a pensar en el Casal de Setmana Santa, 
que oferiran en el mateix format de matins de 10.00 a 13.00 h (amb possibilitat 
d’acollida de 8.30 a 10.00 h) pels dies 15,16,17 i 18 d’abril.
 

Aquest any a Olèrdola la Ca-
valcada de Reis vivia la nove-
tat d’estrenar carrossa. Gràcies 
a la iniciativa de l’Associació 
Cavalcada de Reis d’Olèrdo-
la, sota la direcció artística 
d’Àngels Vinyals, la cavalcada 
d’aquest 2019 acollia aquesta 

Èxit del Casal de Nadal 

econòmica obtinguda pel guardó va ser insu-
fi cient per a completar la nova estructura que 
transporta els reis. Per això va ser necessari 
fer una crida per a recollir donacions econòmi-
ques d’establiments i particulars. La resposta 
va ser molt positiva i la carrossa s’ha pogut 
fer amb la implicació desinteressada de molts 
veïns

novetat després de 25 anys 
d’ús de l’anterior carrossa. 
Aquesta estrena va ser un 
dels elements més esperats 
i que més van cridar l’aten-
ció de la comitiva reial en el 
seu recorregut per Can Tra-
bal, Sant Miquel, Sant Pere 
Molanta i Can Torres.

L’Associació va rebre el 
premi Rossend Montané 
el 2017, però l’aportació 


