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Canvis en les bases
reguladores de les
subvencions per a facilitar
l’activitat de les entitats
El debat sobre la recuperació a l’Ajuntament de la jornada de 35 hores va protagonitzar el torn de precs i preguntes
del ple de gener
La sessió va incloure la presa de
possessió com a nou regidor del PDeCAT
de Juan Alberto Moreno
En sessió celebrada dimarts 29 de gener,
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat el Pla
Estratègic i les bases que regulen aquest 2019
la concessió de les subvencions. La regidora
de cultura, Arantxa Torres, indicava que el Pla
Estratègic era de només un any perquè aquest
2019 hi ha eleccions municipals i es volia
que l’Ajuntament sorgit dels comicis pogués
decidir lliurement. En aquesta convocatòria
anual es preveuen concedir 55.000 euros per
a entitats culturals; 22.000 per a projectes
d’entitats en l’àmbit de serveis socials i
33.000 per a entitats i activitats esportives.
La principal novetat és que es preveuen signar
convenis amb les entitats que garanteixen la
realització de les festes majors, establint drets
i deures, amb la voluntat de fer possible que
“tothom pugui gaudir de les festes i fomentar
que la cultura arribi a tothom”. L’alcalde, Lucas
Ramírez, assenyala que aquestes subvencions
seran nominatives amb criteris precisos que
complir, amb l’ànim de facilitar al màxim la
celebració al municipi dels actes de festes
majors.
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Una altra de les novetats és que el màxim que
pot rebre una entitat en l’àmbit de serveis
socials passa dels 3.700 euros als 5.500.
PDeCAT i ERC van votar en contra del Pla
Estratègic i de les bases reguladores. La
portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va fer un
agraïment a la tècnica per la seva feina de
recollida de les queixes que provenien de les
entitats perquè “des del vessant polític s’ha
fet molt malament”. Mascaró qualificava de
“desgavell total” el funcionament del sistema
de concurrència competitiva i valorava que han
calgut les queixes de les entitats i que algunes
no sortissin perquè es produís ara el canvi. Des
d’ERC també assenyalaven que la comissió
de participació creada fa tres anys sobre les
subvencions va ser “una farsa” i ara s’esperava
a estar a 5 mesos de les eleccions per a aplicar
canvis que ja plantejaven llavors l’oposició.
L’alcalde indicava que el govern assumia errors
i dificultats i per això s’ha millorat cada any la
concurrència competitiva. També assenyalava
que les queixes s’atenien amb el regidor de
cada àrea i es treballava ajudant a les entitats
en la presentació de les convocatòries.
La portaveu del grup municipal del PDeCAT,
Mari Carme Villanueva, qualificava els canvis
introduïts “d’electoralistes” i feia notar que
el Pla Estratègic només estava en vigor el
2019, la qual cosa li portava a preguntar-se si
després es tornaria a l’anterior sistema en cas
de seguir governant ApO.
Presa Possessió
En el ple ordinari d’aquest gener Juan Alberto
Moreno va prendre possessió del càrrec de
regidor del grup municipal del PDeCat, en
substitució de Vanesa López.

Jornada laboral
La sessió va ser seguida per una àmplia
representació dels treballadors de l’Ajuntament
d’Olèrdola. Un dels moments àlgids del plenari
es va viure en el torn de precs i preguntes,
quan govern i oposició van debatre sobre
la recuperació a l’Ajuntament de la jornada
laboral de 35 hores. La recuperació la reclama
la plantilla en compliment d’acords pactats
amb el govern i durant el ple es va exposar que
el govern municipal havia ofert que aquesta
jornada es podia fer des de l’1 de febrer, però
condicionant-la al compliment d’objectius de
reducció de temporalitat que marca l’estat. Si
no s’arribés a reduir fins el 8% la temporalitat
de la plantilla el 2020, el govern indica que
s’hauria de retornar a la jornada de 37,5 hores.
L’alcalde, Lucas Ramírez, subratllava que
estaven d’acord en aplicar les 35 hores
però amb condicions i defensava que
plantilla i govern havien d’actuar de manera
corresponsable.
El govern va indicar que la proposta s’havia
traslladat a la representació dels treballadors
per a negociar. A preguntes de l’oposició,
el govern va respondre que en cas de no
assolir els objectius de temporalitat “per
negligència” del govern, no es faria “retornar”
als treballadors les hores.
Mari Carme Villanueva defensava el diàleg
i valorava que no es podia fer recaure en
els treballadors responsabilitats que són
del govern. Des d’ERC, Fina Mascaró també
posava l’accent en què la responsabilitat de no
complir amb els objectius de temporalitat, en
cas de produir-se, seria del govern municipal.

Presa de possessió de Juan Alberto Moreno
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La Diputació preveu
acordar amb Foment una
proposta per a completar
l’itinerari de vianants de
Moja a Vilafranca
Les obres del carril bici i de vianants de Moja
a Vilafranca van començar el setembre de
l’any 2017 i el termini d’execució anunciat era
de 5 mesos. Però els treballs no s’han pogut
completar perquè la Diputació no comptava
amb el permís del Ministeri de Foment per a
realitzar la intervenció en el pont que travessa
l’Autopista AP7. Ara tot apunta que la situació
es desbloqueja. I és que la Diputació ha
comunicat a l’Ajuntament d’Olèrdola que el
Ministeri accepta una solució tècnica per a fer

La Diputació assumirà la
recaptació de les quotes a
Can Trabal
Per unanimitat, el ple de l’Ajuntament
d’Olèrdola aprovava que la Diputació de
Barcelona assumeixi la gestió de la recaptació
de les quotes que han de pagar els propietaris
de parcel·les a Can Trabal.
La delegació va ser aprovada per la Junta de
Compensació d’aquesta urbanització i per a
fer-se efectiva era necessari el vist-i-plau de
l’Ajuntament, com a entitat de tutela.
Després d’estar la Junta de Compensació
gairebé 10 anys inactiva, l’acord expressa
el dinamisme del nou Consell Rector per
a complir el propòsit de fer els projectes de
reparcel·lació i urbanització.
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aquest tram pendent de l’itinerari de vianants
i carril bici, segons ha confirmat l’alcalde
d’Olèrdola, Lucas Ramírez.
La Diputació també ha lliurat una memòria
valorada per a procedir a instal·lar nous punts
de llum en tot el trajecte, després que fossin
destrossats als pocs dies d’instal·lar-se com a
conseqüència d’un acte vandàlic.
L’alcalde es mostrava prudent però confiat
en què el Ministeri acabi formalitzant en
els propers dies la concessió del permís a la
Diputació perquè els treballs de l’itinerari de
vianants i carril bici es puguin acabar en breu.
Tot i que no es coneix el detall de la proposta,
l’alcalde apuntava que la solució tècnica de
la Diputació que hauria estat acceptada pel
Ministeri fa compatible la seguretat amb la
necessitat de mantenir una amplada suficient
en el tram del pas del pont de l’AP7, tant pel

pas de vianants i bicicletes pel carril, com pel
pas de vehicles per la calçada de la carretera.

Obres de reurbanització de la plaça Ametller de Moja
A principis de febrer començaven les
obres de reforma de la plaça Ametller de
Moja. La intervenció suposa una inversió
de 30.000 euros i canviarà la fisonomia
d’aquest emblemàtic racó del casc antic
de Moja. Després de consultar-ho amb
els veïns es va optar per fer una plaça
més tancada, amb la bancada com a
element delimitador, però descartant
jardineres en l’interior per així donar
una major sensació d’amplitud.
En una carta repartida als veïns, el regidor
de Governació, Xavier Serramià, exposa
que el termini d’execució de les obres
“si no hi ha cap imprevist i ho permeten
les condicions meteorològiques” és de
2 mesos.

Leds en l’enllumenat
de Sant Miquel,
Sant Pere i Daltmar
Els treballs de substitució de l’enllumenat
públic a Sant Miquel, Sant Pere Molanta i
Daltmar per a instal·lar-hi leds s’iniciaven
durant la segona quinzena de gener i
comportaven el canvi de 565 llumeneres.
Després de rebre queixes de veïns,
l’Ajuntament d’Olèrdola va comprovar com

les noves llumeneres led instal·lades a Sant
Miquel il·luminaven menys que les anteriors.
Tal i com anunciava l’alcalde, Lucas Ramírez,
l’equip de govern està negociant amb
l’empresa adjudicatària i es preveu que en les
properes setmanes es pugui procedir a aplicar
una solució satisfactòria.
L’equip de govern ha fet notar que tant a Sant
Pere Molanta com a Daltmar, els resultats han
estat positius i a més de l’estalvi econòmic
i l’increment d’eficiència energètica s’ha
notat una evident millora en la intensitat de
l’enllumenat públic.
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Cicle per a joves sobre formació i mercat de treball
L’Ajuntament d’Olèrdola ha enviat una carta a cadascun dels 537 joves d’entre 16 i 30
anys que viuen al municipi per a convidar-los a participar en un cicle de xerrades dedicades
a formació i mercat de treball.
Per a facilitar al màxim l’assistència, una de les xerrades s’ha programat del matí i les
altres dues es faran en horari de vespre, repartides en els tres pobles d’Olèrdola.
Les sessions porten per títol “Formació, treball i pràctiques” i tenen la voluntat de donar
a conèixer entre els joves, de manera pràctica i individualitzada, les eines i recursos que
tenen a la seva disposició per a millorar
les opcions d’inserció al mercat laboral.
La primera de les sessions es preveia
el dimecres 20 de febrer, a dos quarts
de 10 del matí, al Centre Cívic Gatzara
de Sant Pere Molanta. Les altres dues
sessions s’han previst a dos quarts de
8 del vespre. La primera el dimarts 26
de febrer al local Rossend Montané de
Sant Miquel i la següent el dimarts 5 de
març, al Centre Cívic La Xarxa de Moja.
L’Ajuntament demana confirmació
d’assistència al correu electrònic cjulia@
ccapenedes.cat, indicant la sessió a la
que es vol acudir.

S’incrementa en un
11% les sol·licituds
de boniﬁcació de la
taxa d’escombraries
Fins a 242 sol·licituds s’han
presentat per a rebre la bonificació
que atorga l’Ajuntament d’Olèrdola
en la taxa d’escombraries en cas de
fer un ús regular de les deixalleries
o autocompostatge casolà. La dada
representa un increment de l’11’5%
respecte la xifra de les sol·licituds de
l’any passat. En concret 212 són les
sol·licituds que opten a tenir un 25%
de subvenció en la taxa per haver fet
ús un mínim de 24 vegades l’any. 30
sol·licituds més han estat per a fer
autocompostatge casolà, que dona
dret a tenir una bonificació del 15%.
Qui hagi fet les dues pràctiques les
pot acumular i així assolir el 40% de
descompte.
L’organisme de gestió tributària
aplicarà el descompte en el cas de
la bonificació per ús de deixalleries i
s’ingressaran els diners en el cas de
fer autocompostatge.

El 44% d’usuaris del
Servei d’Ocupació troben
feina estable
A Olèrdola, l’atenció presencial del Servei
Local d’Ocupació es programa un cop
per setmana, els matins de dimecres,
preferentment al Centre Cívic La Xarxa
de Moja. Durant el 2018 s’ha atès a 68
persones i d’aquestes el 44% han trobat
feina estable. El servei ha realitzat fins a
258 visites a empreses i gestionat a la borsa
de treball fins a 346 candidatures.
Carlota Julià, tècnica d’empresa i ocupació
del Consell Comarcal que atén el servei
local d’ocupació, explica que és un servei
molt utilitzat però indicava que darrerament
es detecten dificultats per a cobrir algunes
ofertes de feina.
A Olèrdola hi ha 174 persones registrades a
l’atur, dada que representa un 10,4% de la
població activa.

S’urbanitza la placeta de Can Torres que acull el monòlit
d’homenatge a Josep Raventós Valldosera
L’Ajuntament d’Olèrdola ha procedit aquest gener a realitzar les obres de reurbanització de la
placeta de Can Torres que acull el monòlit d’homenatge a Josep Raventós Valldosera, primer alcalde
d’Olèrdola escollit per sufragi universal.
La reurbanització ha suposat crear una nova zona d’esbarjo al voltant del monòlit que recorda a qui
fou alcalde d’Olèrdola durant la 2a República, mort a l’exili.
La placeta és un excel·lent punt de descans i habituallament. Se situa a l’entrada del barri de Can
Torres, en un emplaçament estratègic en l’itinerari de pas de senderistes que es dirigeixen al cim del
Papiol o fan un recorregut pels voltants.
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Més de 700 € per la lluita contra el càncer infantil
Els actes solidaris de la Festa Major d’Hivern de Moja han recaptat 721 € per a la Fundació
Sant Joan de Déu. La quantitat representa la suma dels diners assolits en les activitats
infantils de dissabte 26 de gener, la pedalada solidària de l’endemà diumenge al matí, el
concert solidari que oferien els alumnes de l’escola municipal de música de Vilafranca el
diumenge a la tarda, tancant la Festa Major, així com de guardioles repartides en diferents
establiments del poble.
La parada de polseres Candelas, amb articles variats de la Fundació Sant Joan de Déu, va
recaptar 277 dels 721 euros assolits. Des de la Comissió de Festes de Moja han agraït la
implicació dels veïns i han anunciat que esperen mantenir en els propers anys aquest model
de Festes d’Hivern, dedicant un dels dos caps de setmana de manera monogràfica als actes
solidaris a benefici de la lluita contra el càncer infantil.

L’audiència pública es convoca pel 12 de març i es
dedicarà als serveis a les persones
El reglament municipal de participació ciutadana estableix que l’Ajuntament d’Olèrdola
convocarà anualment una audiència pública per a tractar aspectes de la gestió municipal.
La primera es va fer a Sant Miquel d’Olèrdola i la d’aquest 2019 s’ha programat el proper
dimarts 12 de març, al Local Nou de Moja, a dos quarts de 8 del vespre.

Els dos primers nadons
del 2019 són veïns del
mateix carrer i van néixer
amb només una hora de
diferència
Per només una hora i 12 minuts de diferència la
Chloe Gallego Caralt és la primera olerdolenca
nascuda aquest 2019. És la primera filla de
l’Adrià Gallego i de la Marta Caralt, de 24
anys tots dos, i va néixer a l’Hospital Comarcal
el dia 20 de gener, a les 4 i tres minuts de la
tarda. I a un quart de 6 de la tarda del mateix
20 de gener naixia el segon nadó d’Olèrdola
de l’any, en Kai Amell Querol. Es dona el cas
que a més de néixer el mateix dia i amb un
marge tan estret de temps, coincideix que els
dos petits són veïns del mateix carrer. La Chloe
viu al número 37 del carrer Penyafel de Moja i
en Kai al número 31.

Durant l’audiència s’exposaran les actuacions en l’àmbit dels serveis a les persones, detallant
necessitats i realitats. Es preveu que de manera específica s’exposi l’assumpció de la gestió
directa per part de l’Ajuntament dels serveis socials, competència que fins l’any passat es
delegava en el Consell Comarcal.
En la sessió també es tractaran els projectes de present i futur per Olèrdola i es finalitzarà
amb el torn de precs i preguntes.

• Període per fer propostes d’inversió: del 4
a l’11 de març .
• Vota entre les propostes finalistes del 18
al 28 de març.

www.olerdola.cat

• Per internet a
o presencialment a l’Ajuntament,
de 7:30 a 15:00h, de dilluns a divendres.
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Enriqueta Mata és una de les autores
de les estovalles de l’altar major
de la Sagrada Família
Enriqueta Mata, professora de l’Escola de Puntaires d’Olèrdola, és una
de les autores de les estovalles de l’altar major de la Sagrada Família
de Barcelona. Les estovalles es van estrenar amb tota solemnitat el
passat 30 de desembre, després d’un minuciós treball d’elaboració que
ha implicat a una seixantena de puntaires seguint l’anomenada tècnica
de Barcelona, que combina punta de coixí i punt d’agulla.
Enriqueta Mata es mostra orgullosa que una part del seu treball estigui
en un emblema mundial com és la Sagrada Família. Els treballs van
allargar-se durant gairebé tres anys i en el cas de l’Enriqueta Mata va
comportar que es desplacés un cop per setmana a Barcelona per a fer
la seva part de les estovalles.

El Base Olèrdola Femení aconsegueix
recursos per a cobrir les seves despeses i destinar 900 € per AMPERT
El Base Olèrdola Femení ha protagonitzat una iniciativa que les ha
permès obtenir recursos per a poder afrontar les despeses de la
temporada i, alhora, fer una aportació solidària a AMPERT, entitat
que ofereix un servei de transport per a persones malaltes de càncer.
Des del club es va impulsar l’elaboració d’un calendari femení
solidari. Les vendes han funcionat molt bé i els 550 calendaris
editats s’han gairebé esgotat. Això ha permès obtenir els prop de
300 euros que cada jugadora havia d’aportar per a fer front a les
despeses de funcionament de l’equip durant la temporada. A més,
també s’han pogut destinar 900 euros a AMPERT, entitat que dona
suport a pacients que reben tractament oncològic.

S’incrementa un 70% l’ús
del bibliobús a Moja
El mes d’octubre de 2017 el bibliobús El Castellot deixava el seu anterior
emplaçament de la plaça de l’Església a Moja i cada quinze dies, els dijous,
s’instal·la davant de l’escola Circell. Pere Sadurní, regidor d’ensenyament,
explicava durant el ple de gener que el canvi ha suposat incrementar en un
70% el nombre de préstecs.
L’any 2017, es van arribar al 704 préstecs i el 2018, en dades que no inclouen
els dos darrers mesos de l’any, aquest servei ja se situava en els 1.119 usos.
La direcció del Bibliobús també ha valorat com a molt satisfactori que amb
el canvi s’ha promogut la realització d’activitats amb l’escola i visites de
formació als infants.
El regidor recordava que la decisió va ser proposada per l’Ajuntament
d’Olèrdola després de la positiva experiència del canvi d’ubicació a Sant
Pere Molanta. Des de l’Ajuntament s’agraeix “la gran tasca del bibliobús
de la Diputació al municipi per apropar la lectura, la música i la cultura als
veïns d’Olèrdola”.
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Felicitació a Maria Hill Mateu
pels seus 101 anys

La capella romànica de Moja
es podrà visitar els diumenges

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de gent gran,
Arantxa Torres, es desplaçaven fins a la casa de Maria Hill Mateu,
veïna del carrer La Parra de Moja, per a felicitar-la pel seu 101
aniversari.

Qui desitgi visitar la capella romànica de Sant Cugat a Moja ho podrà
fer els diumenges, a partir del 3 de març, en horari d’11 del matí a
una del migdia. L’obertura al públic d’aquest singular edifici medieval,
un dels de més valor patrimonial de Moja, ha estat iniciativa de Pere
Mitjans. Conegut al poble per ser el propietari del bar Avinguda, aquest
passat juliol va fer el pregó de la Festa Major justament al pati de la
capella. Li hagués agradat que l’edifici estigués obert llavors i d’aquella
experiència va néixer l’oferiment d’obrir ell mateix la capella un dia a
la setmana.

Maria Hill Mateu feia 101 anys el 26 de gener. En la visita, l’alcalde
i la regidora de gent gran li han lliurat a Maria Hill un ram de ﬂors
de felicitació, després que l’any passat també li lliuressin una placa
commemorativa pel seu centenari

Les primeres referències d’aquesta capella daten del segle XI. D’aquest
edifici d’una nau coberta amb volta de canó destaca l’exterior de l’absis
amb ornamentació d’estil llombard, molt ben conservat.

Presentada la reedició dels
quaderns "Llum"
En actes molt seguits celebrats divendres 8 de febrer a Sant Pere
Molanta i dissabte 16 de febrer a Moja, l’Ateneu Mogenc realitzava
la presentació de la reedició facsímil de tres exemplars de la revista
"Llum", elaborada durant la 2a República per infants de l’escola de
Sant Pere Molanta sota el guiatge del mestre Josep Santaulària.
Durant les dues presentacions es va projectar el documental “El
Retratista”, comptant amb la intervenció d’un dels seus artífexs,
el fotògraf Sergi Bernal. Les presentacions van esdevenir actes
de reconeixement a la tasca modernitzadora que molts mestres
van fer durant la 2a República, sent “l’avançada de l’acció de la
República” i “donant la paraula als infants” a través d’eines com la
publicació de revistes com “Llum” o “Endavant”, editada a l’escola
de Plana Rodona amb el mestre Ramon Costa Jou.
En l’acte a Sant Pere Molanta es va comptar amb el Secretari
de polítiques educatives de la Generalitat de Catalunya, Carles
Martínez. A Moja la mestra Mercè Garcia explicava que el mestre
Bartomeu Ribreño, que arribava al poble l’any 34, compartia ideals
i valors republicans amb els altres dos mestres de l’època que
estaven a Olèrdola. Robreño va ser represaliat pel franquisme i va
morir a la presó.
L’alcalde, Lucas Ramírez¸ agraïa la tasca de l’arxiver Albert Taulé
i la feina de Sergi Bernal. De manera especial, Ramírez va lloar el
compromís de l’Ateneu Mogenc en difondre el coneixement de la
història del municipi i els encoratjava a no defallir.

Olèrdolainformació
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Commemoració del 8 de març

Dia Internacional
de la Dona
Xerrada a càrrec de Mercè Garcia, mestra
Presentarà, Irene Alemany, enòloga
Dissabte 16 de març, a les 20:00h
Al local de la Societat Principal-Unió de Sant
Pere Molanta
A continuació sopar
El tiquet, al preu de 10 €
Es pot adquirir en els establiments del municipi del 25 de febrer al 12 de març
Organitza:

Olèrdola torna a viure el Carnaval
amb molta intensitat
Rues a Moja el dissabte 9 de març al vespre
i a Sant Pere Molanta diumenge 10 de març al migdia
Tres grups de Carnaval amb seu al municipi d’Olèrdola participaran
del 22 de febrer al 10 de març en una quinzena de rues i de concursos
de Carnaval que es realitzaran arreu del Penedès. També organitzaran
cadascun d’ells esdeveniments que contribueixen a omplir d’intensitat
festiva l’agenda lúdica de la comarca durant aquests dies.
En el primer cap de setmana de carnaval, encara una setmana abans de
les dates tradicionals, obrirà el foc el concurs de Carnaval que organitza
el grup Tots per un, la nit del divendres 22 de febrer al local Rossend
Montané de Sant Miquel.
Ja dissabte 9 de març arribarà la 13a edició de la Rua de Carnaval
de Moja, que comptarà amb 13 carrosses i una comparsa. El grup de
Carnaval de Moja ja anuncia que una de les novetats serà la presència
d’un grup de batucada de les Roquetes. La rua sortirà des de la Rambla
Catalunya, a les 8 del vespre, i finalitzarà davant l’escola Circell.
I per acabar, el grup de Carnaval de Sant Pere Molanta planifica pel
diumenge 10 de març al migdia la rua de carnaval al poble, amb el
lliurament de premis en metàl·lic per a la millor carrossa i la millor
comparsa.

CARNAVAL
INFANTIL’19
MOJA
Dissabte 9 de març

El grup de Carnaval de Sant
Pere Molanta compta amb
una comparsa de 140 persones i porten per títol “Un conte de vitralls”. El grup de Carnaval de Moja reuneix a 130
persones i la seva proposta
s’ha batejat com a “Monstres
de Moja”. El grup “Tots per
un”de Sant Miquel són 105
integrants i la seva proposta
és “Regne de Shiba”.

a les 18H al Local
TARDA DE DISFRESSES I XOCOLATA
CALENTA !!
Amb la col·laboració de:

Organitza:
comissió de

FESTES

St. JAUME DE MOJA
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