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El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola celebrat 
dimecres 12 de juny, el darrer de l’anterior 
mandat, va estar marcat pels agraïments a la 
tasca feta pels quatre regidors que deixen el 
consistori. De manera especial, el protagonisme 
va recaure en dos dels quatre regidors que en 
aquests darrers 8 anys han format part del govern 
municipal: Arantxa Torres i Xavier Serramià. 
Els altres dos regidors que no estan en el nou 
consistori són Josep Sánchez, cap de llista de CiU 
fa quatre anys; i Juan Alberto Moreno, membre 
del grup del PDeCAt des del passat gener.

Des de l’oposició, ERC i PDeCAT coincidien en 
desitjar sort i encerts en la seva vida personal 
als regidors que no continuen amb aquesta 
responsabilitat. La portaveu del grup d’ERC, 
Fina Mascaró, subratllava que més enllà “de 
les nostres diferències polítiques” desitjava als 
regidors que deixen de prestar els seus serveis a 
l’Ajuntament “el millor en la seva vida personal 
i professional”. Mascaró també va referir-se  als 
presos polítics i exiliats, assenyalant que “no 
estaran sols” , tot afegint que “no van fer res més 
que fer que el poble s’expressés”.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament obre  
de 7:30h a 14:00h
Amb la voluntat de reorganitzar internament el servei per a oferir unes prestacions al ciutadà 
més àgils, l’horari d’atenció al públic de l’OAC, l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, ha passat a ser de dilluns a divendres, de 7:30h fins a les 14:00. Els dies d’atenció es 
mantenen i la variació només comporta avançar en una hora l’horari de tancament de l’atenció 
al públic, passant de les 15:00 a les 14:00h.

El canvi busca garantir que es resolen amb eficiència els actes administratius que en molts 
casos es deriven de les consultes presencials que fan els veïns a l’OAC. Per qualsevol dubte, les 
persones que ho desitgin poden trucar al telèfon 938903502. L’OAC té funcions d’oficina única 
de registre i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol•licituds i documents 
que s’adrecin a l’Ajuntament.

El ple d’Olèrdola agraeix la dedicació al municipi dels regidors que deixen l’Ajuntament
Discursos de comiat d’Arantxa Torres i de Xavier Serramià en el darrer ple de l’anterior mandat

Mari Carme Villanueva, portaveu del grup del 
PDeCAT, desitjava que les vides dels regidors que 
no continuen siguin plaents i “que no s’oblidin 
d’Olèrdola”. També tenia paraules de record pels 
presos.

L’alcalde, Lucas Ramírez, agraïa als regidors de 
l’oposició que deixen la seva responsabilitat la 
seva “dedicació i treball” i els hi desitjava molta 
sort i encerts en l’etapa fora de l’Ajuntament. 
A Xavier Serramià i a Arantxa Torres els hi va 
donar les gràcies “per la paciència i confiança” 
que havien tingut amb ell i va manifestar que 
havien estat persones “ que no han defallit mai”, 
trobant la força per sortir-se i fer que el grup 
es mantingués unit. D’Arantxa Torres, Ramírez 
destacava la seva capacitat d’escolta i el seu 
optimisme. De Xavier Serramià subratllava la 
seva serenitat i que sempre havia donat exemple. 
A tots dos els agraïa la dedicació, el treball i els 
valors que havien traslladat al municipi.

Xavier Serramià expressava estar molt content per 
la feina feta a l’Ajuntament i també agraïa la tasca  
de l’oposició perquè “esperonava” al govern. 

Serramià també tenia paraules d’agraïment per 
a tots els treballadors i assegurava haver-se 
“sentit acompanyat i recolzat per ells”. També 
va expressar agraïment per la gent d’ApO que 
va pensar en ell i per al conjunt de votants 
d’aquesta formació. Per Serramià, Olèrdola és “la 
Gàl·lia del Penedès” perquè es governa per gent 
del municipi sense tenir una estructura de partit 
darrera. Serramià posava l’accent en la diversitat 
d’ApO i en què representava “una suma de 
voluntats del municipi”.

Les seves darreres paraules d’agraïment van ser 
per a la seva família, la Maite, el Nil i el Genís, que 
són “els qui han fet l’esforç més gran”.

Arantxa Torres va expressar agraïment a ApO 
perquè “li van donar l’oportunitat de compartir les 
seves ganes de treballar pel municipi”. També va 
tenir paraules de reconeixement per a l’oposició i 
per la feina dels treballadors de l’Ajuntament. En 
la seva intervenció va esmentar que havia aprés 
molt dels seus companys i va demanar disculpes 
a les seves filles pel temps que no havia pogut 
estar amb elles.

Xavier Serramià durant la seva intervenció Lucas Ramírez, entre Arantxa Torres i Josep Sánchez
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Lucas Ramírez va ser  reelegit alcalde d’Olèrdola 
en la sessió de constitució del nou ajuntament, 
celebrada dissabte 15 de juny matí. Com estava 
previst, Ramírez era elegit amb els vots dels 6 
regidors d’ApO. ERC ha estat l’únic grup dels 
altres tres presents al consistori que també ha 
presentat candidatura a l’alcaldia en aquest 
ple, rebent Fina Mascaró els dos vots del seu 
grup. Junts per Olèrdola i PSC no presentaven 
candidat i s’abstenien.

Després d’acreditar-se les identitats dels regi-
dors , s’ha procedit a la constitució de l’Ajun-
tament un cop els electes han promès o jurat 
el càrrec. En el grup d’ApO, Lucas Ramírez, Mi-
reia Mancera  i Juanma Samblás optaven per 
prometre el càrrec, sense cap més declaració 
afegida, mentre que Anna Boada i Pere Sadurní 
ho feien “per imperatiu legal” . Jordi Catasús 
manifestava que prometia “per imperatiu legal 
fins que esdevinguem jurídicament una Repú-
blica de pau i llibertats.”

Les dues regidores d’ERC han optat per prome-
tre el càrrec per imperatiu legal “per la Repú-
blica Catalana, per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana” i manifestaven el seu ferm 
compromís “amb els valors de la República Ca-
talana” . També declaraven que continuarien 
treballant per la constitució d’una Catalunya 
“políticament lliure, socialment justa, econòmi-
cament pròspera i territorialment equilibrada”.

Marta Mestre i Mari Carme Villanueva, de Junts 
per Olèrdola, també prometien el càrrec per 
imperatiu legal; mentre que Joan López, del 
PSC, era l’únic dels 11 regidors que ha optat 
per la fórmula de jurar el càrrec.

PSC: “Aportar positivitat”

Un cop confirmada l’elecció de l’alcalde, ha es-
tat el torn de les intervencions dels grups mu-
nicipals. Joan López, del PSC, manifestava que 

sari”. López concloïa que per responsabilitat “la 
majoria expressada en les urnes” havia de ser la 
que rebés el mandat efectiu de governar.

JxO: “Continuar sumant per Olèrdola”

La portaveu del grup de Junts per Olèrdola, 
Mari Carme Villanueva, felicitava a l’alcalde i 
anunciava que la intenció del seu grup era la 
de “continuar sumant per Olèrdola”. Exposava 
que recolzarien al govern en aquelles actuacions 
que consideressin que estan bé pel municipi, 
però sense renunciar a discrepar amb aquelles 
coses que no estiguin bé.

ERC: “Treballar pel municipi i per un país 
lliure”

Fina Mascaró, portaveu d’ERC, felicitava a 
Lucas Ramírez i assenyalava que l’equip que 
governarà “haurà de complir el seu programa 
electoral” governant  “per tothom”, tant per 
la ciutadania que els ha fet confiança com per 
la que no. Mascaró feia notar les diferències 
de programa amb ApO, per afegir que estava 
clar quina era la proposta a la que li havien fet 
més confiança els olerdolencs i olerdolenques. 
En aquest punt, Mascaró va voler subratllar 
“el més gran respecte, des de la decisió no 
compartida”.

ERC defensa un model de política municipal 
“que ultrapassés el municipi, que creés sinergies 
amb els municipis propers per a mancomunar 
serveis” però també  per “fer República des del 
municipalisme”. Mascaró incidia en assenyalar 
que no compartien l’expressió “nosaltres 
només fem política municipal”. I és que des 
d’ERC mantenen que cal fer política municipal 
per treballar pel municipi “i per arribar a ser 
un país lliure”. Amb la trajectòria que han 
“demostrat en els 4 anys darrers” com aval, 
Mascaró explicava que faran la feina d’oposició 
vetllant “perquè aquelles decisions que l’equip 

Lucas Ramírez és reelegit alcalde i assenyala 
que els resultats electorals “exigeixen complir” 

venien a l’Ajuntament 
“a sumar i a aportar la 
nostra positivitat” des 
de la discrepància però 
“sempre en positiu”. 
També exposava que 
no han volgut votar 
contra cap candidatu-
ra “perquè no hi havia 
cap motiu objectiu per 
a fer-ho”. Però també 
feia públic que no els hi 
havien demanat “que 
votéssim a favor de 
ningú, en no ser neces-

de govern prengui es facin en benefici de tots i 
totes, que siguin pel bé comú”. 

La portaveu d’ERC es fixava el propòsit 
d’encabir en les propostes de l’Equip de Govern 
els eixos bàsics del programa d’Esquerra :“el 
benestar social, la transparència i la igualtat 
d’oportunitats”, en la mesura “que se’ns 
permeti participar”. I tot això fer-ho “amb la 
mirada posada als nostres líders empresonats 
i a l’exili”. Com a homenatge als qui creuen 
“en la paraula i la llibertat”, Mascaró tancava 
la seva intervenció donant lectura al poema 
“Endavant” de Joana Raspall.

Lucas Ramírez: “Responsabilitat amb els 
compromisos adquirits”

En nom pròpiament del grup d’ApO no hi va 
haver cap intervenció i tancava el ple l’alcalde. 
Les primeres paraules de Lucas Ramírez han 
estat per felicitar als altres tres grups per la 
campanya i pels resultats aconseguits en les 
passades eleccions. També expressava el seu 
agraïment a l’assemblea d’ApO per “superar 
diferents situacions que han sorgit en els 
darrers mesos” i per la confiança dipositada 
en el projecte i en la seva persona, així com 
en els 11 candidats de la llista. També tenia 
paraules d’agraïment a l’equip de preparació de 
campanya d’ApO, assenyalant la feina feta per 
Joan Forns, secretari d’ApO “que havia dedicat 
moltes hores per a que ApO es constituís com a 
Agrupació d’electors”.  També feia esment a la 
col·laboració rebuda en les assemblees veïnals, 
que havia permès recollir projectes pel municipi.

Ramírez, després d’expressar el seu agraïment 
a tots els veïns que els hi havien donat 
confiança, ha assenyalat que eren “conscients 
que els resultats obtinguts ens exigeix una 
responsabilitat amb els compromisos adquirits 
i ens dona la força i l’empenta necessària 
per treballar amb il·lusió i determinació pel 
municipi”. Ramírez definia el projecte que 
defensa com a “obert, participatiu, integrador i 
transparent” pensat per les persones que viuen 
a Olèrdola “i que és el resultat d’escoltar” les 
necessitats del municipi. 

L’alcalde recordava que ApO va camí dels 20 
anys al govern municipal, sent “plurals i oberts” 
amb l’objectiu de treballar per Olèrdola. Citant 
la intervenció de Xavier Serramià en el darrer ple 
de l’anterior mandat, Ramírez resumia que ApO 
era “una suma de voluntats”. També destacava 
que Alternativa seguia sumant suports “en 
idees i iniciatives”. 

Les darreres paraules de la seva intervenció 
les va dedicar Ramírez a subratllar que estan 
compromesos a complir “les nostres promeses” 
amb ganes “de lluitar” per la millora del dia a 
dia i de fer-ho juntament amb els veïns.
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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

Estimats Olerdolencs,

Junts per Olèrdola ens 
dirigim a tots vosaltres 

per fer-vos saber que al llarg dels 
propers quatre anys continuarem 
treballant per a portar a terme els 
nostres objectius envers tot el veï-
nat. Tot l’equip som fidels i volem 
representar la visió de tots els ve-

ïns del nostre municipi, Olèrdola. 
Creiem que el més important és 
vetllar per allò que estimem, que 
és nostre, i per aconseguir-ho vo-
lem millorar la cohesió social, po-
tenciar la participació i implicació 
ciutadana. També volem fomentar 
els valors que ens han portat fins 
aquí a tot l’equip, valors com la 

unitat, necessària per seguir ple-
gats el mateix camí, l’honestedat, 
per fer saber al ciutadà realment 
fins on es pot arribar i que podem 
aconseguir, la lleialtat, per com-
plir amb la paraula donada, la 
igualtat, per a que tots i cadascú 
de vosaltres tingueu els mateixos 
drets i deures com a veïns.  La 

nostra intenció és treballar perquè 
el nostre municipi sigui un gran 
exemple, i sospesarem tot allò que 
calgui per aconseguir benestar, 
ajuda, comunicació, positivisme i 
tot el necessari per facilitar la vida 
en comunitat.
Tot objectiu té una finalitat, i la 
nostra és Olèrdola.

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA

Des d’Alternativa per 
Olèrdola us volem 
fer arribar el nostre 
agraïment a totes les 
veïnes i veïns que en 

les passades eleccions municipals 
vàreu exercir el vostre dret a vot, 
assolint una de les participacions 
més elevades en unes eleccions 
locals. També volem agrair la con-

fiança que de forma majoritària 
ha rebut el projecte d’Alternati-
va per Olèrdola per part de les 
olerdolenques i olerdolencs. Un 
projecte que és obert, participa-
tiu, integrador i pensat per a totes 
les persones que viuen a Olèrdola 
escoltant les seves necessitats i 
propostes.
Som conscients que els resultats 

obtinguts en les últimes elecci-
ons municipals ens exigeix una 
responsabilitat amb els compro-
misos adquirits i ens donen la 
força i l’empenta necessària per 
avançar amb realisme cap al futur, 
treballant amb il·lusió i empenta 
pel municipi i els seus ciutadans i 
ciutadanes.
Per això, un cop passades les 

eleccions, ApO vol reafirmar el 
compromís amb Olèrdola amb la 
seva gent i amb el seu programa 
de govern.
Alternativa per Olèrdola, ha 
crescut, en nombre, en idees i en 
il·lusió per una Olèrdola pensada 
per les persones.

Tots som Olèrdola!

Benvolguts olerdo-
lencs i olerdolenques,
Agraïm el suport a les 

persones que van depositar la 
seva confiança en nosaltres a les 
eleccions del 26 de maig i felici-
tem ApO pel resultat obtingut. Dit 
això, passem a comentar alguns 
fets d’aquesta campanya electoral.
- La Junta Electoral de Zona (JEZ) 
va validar una llista d’ApO que no 
complia amb la paritat entre sexes 
que exigeix la llei, cosa que ERC 
que som un partit compromès 
amb la igualtat no podíem per-
metre. Per això vam interposar un 
recurs que vam guanyar i el jutge 
va obligar ApO a modificar la seva 
llista, que és el que hauria hagut 
de fer la JEZ. ApO, fidel al seu es-

til, va fer servir aquest fet per di-
famar ERC escampant que volíem 
evitar que es presentessin. Això 
és fals i la prova és que el nostre 
recurs no anava dirigit contra ApO 
sinó contra la JEZ i finalment ApO 
és va presentar amb una llista cor-
regida. 
- ApO i el PSC es van negar a fer 
un  debat públic dels quatre can-
didats. Sembla que hi havia por 
de contrastar públicament pro-
grames, projectes i actituds. 
- El dia de les eleccions els inter-
ventors d’ApO portaven un cens 
en què hi figuraven les adreces 
dels votants, informació que no 
ha de sortir al cens que es facilita 
als interventors. Quan els hi vam 
dir, la seva reacció va ser tallar 

davant nostre les adreces amb 
unes estisores. Aquesta manca de 
cura amb les dades personals dels 
electors no és de rebut. Si són les 
dades que facilita la Junta Elec-
toral per fer mailings, algú de la 
candidatura és responsable de la 
seva custodia i no estava complint 
amb la seva obligació.
- Capítol a banda és l’ús que es 
fa del cens i la utilització dels te-
lèfons mòbils. Això és un forat de 
la llei electoral que és del any 85 
quan encara no hi havia mòbils ni 
whatsapp. Urgeix una llei electo-
ral catalana que impedeixi a les 
candidatures controlar qui vota i 
qui s’absté.
- Però la clau de la victòria d’ApO 
va ser que 449 persones van votar 

amb una mà Junqueras o Puigde-
mont i amb l’altre un alcalde que 
porta més d’un any negant-se a 
penjar al balcó de l’Ajuntament 
una pancarta de suport als pre-
sos polítics, malgrat les reiterades 
peticions d’ERC. Aquests indepen-
dentistes han evitat amb el seu 
vot que Olèrdola tingui una alcal-
dessa independentista. 
Haurem d’analitzar les motiva-
cions, evidentment respectables, 
de tots aquests votants, però una 
cosa tenim clara, seguirem fidels 
amb al nostre compromís amb la 
justícia social i amb el nostre país. 
No defallirem. Continuem!!!
Aprofitem aquestes línies per de-
sitjar-vos un bon estiu i unes molt 
bones feses majors.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Benvolguts veïns i veï-
nes: en 1er lloc volem 
agrair-vos la confiança 
que heu dipositat en el 

nostre projecte municipal. Grà-
cies. Tanmateix volem fer arribar 
la nostra més sincera felicitació 
al conjunt de les forces polítiques 
del municipi destacant Alternati-
va per Olèrdola per la seva con-

GRUP  MUN IC I PA L  PSC
tundent victòria i en particular al 
reelegit Alcalde Lucas Ramirez 
Búrdalo; ara és l´hora de treballar, 
si bé és cert que estem limitats 
pel resultat obtingut i la nostra 
inexperiència en la gestió munici-
pal estem immersos en un procés 
de formació i organització neces-
sari per complir amb el compro-
mís i la responsabilitat adquirits 

el passat 26 de maig. En la gestió 
municipal hi podem distingir dos 
grans grups de tasques ben dife-
renciades( i totes dues vitals per el 
funcionament del nostre municipi): 
les tasques que gestionen el nos-
tre dia a dia i les que planifiquen el 
llarg termini. Nosaltres ens posem 
al servei de tots els veïns i veïnes 
d´Olèrdola per explicar el funcio-

nament de la gestió municipal i 
per fer arribar totes les vostres 
aportacions a bon port. Aprofitem 
l´ocasió per desitjar-vos que gau-
diu i participeu de les imminents 
Festes Majors del nostre munici-
pi, així com en les dels municipis 
veïns.

***
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Gran participació en la Trobada d’Olèrdola
La Trobada d’Olèrdola d’aquest 2019 ha estat de les més participades 
que es recorden dels darrers anys. Així ho coincidien en apuntar 
les diferents fonts consultades. De manera especial es feia notar 
l’increment de seguiment registrat  en els actes de dissabte 8 de juny. I 
és que les places de les activitats d’inscripció prèvia, com l’acampada o 
l’Escape City, es van cobrir totes i el ball de nit amb l’orquestra Magma 
va ser molt animant. Arantxa Torres, regidora de cultura, resumia que 
la 39a Trobada havia estat “la que més afluència havia tingut entre les 
trobades dels darrers anys”.

Un dels moments de major concentració de públic es va viure durant 
l’exhibició dels balls populars, diumenge al migdia. I de la paella 
popular es van arribar a servir 500 racions. Les cues de cotxes aparcats 
arribaven fins a la Masia Segarrulls i els informadors del Conjunt 
d’Olèrdola estimen que durant els dos dies haurien passat pel recinte 
prop de 1.800 persones.

Per diumenge a la tarda, també va ser molt ben rebuda pel públic 
familiar l’aposta de programar contes amb  La Guilla Teatre i música i 
humor amb els Grimpallunes.

Cinta Bertran i l’Associació de Veïns de la plaça de 
l’Ametller reben el premi Rossend Montané
Durant l’acte de lliurament del premi s’ha reconegut la tasca en favor del 
municipi de Josep Inglada i Alfred Tort

Cinta Bertran i l’Associació de Veïns de la plaça 
Ametller de Moja rebien diumenge 9 de juny 
la 27a edició del Premi Rossend Montané. El 
lliurament tenia lloc  dins dels actes de la 39a 
edició de la Trobada del municipi, celebrada  al 
Conjunt monumental d’Olèrdola.

Abans de fer l’entrega dels premis, l’alcalde, 
Lucas Ramírez, va reconèixer la contribució 
feta a la Trobada i al municipi de dues 
persones que han mort recentment: Josep 
Inglada i Alfred Tort. Inglada va ser membre 
del primer Ajuntament després de la dictadura 
i Alfred Tort, que també va ser regidor per un 
breu període, va ser integrant de l’Associació 
de Veïns de Moja. Ramírez assenyalava que 
tots dos van formar part del grup de persones 

Per expressar la continuació generacional 
de l’associació, recollien la placa del premi 
dos néts de fundadors de la Festa. Una 
representant de l’actual generació que lidera 
l’entitat, Míriam Rivas, filla de fundadors de la 
festa, intervenia  per agrair el premi. I finalment 
Teresa Miralles, vídua d’un dels promotors, 
també tenia unes sentides paraules per a 
recordar el grup de veïns que van engegar 
l’any 1989 la festa.

La regidora de cultura, Arantxa Torres, 
manifestava que els premiats expressaven 
els valors de treball pel municipi que es volen 
reconèixer amb la concessió del premi.

La d’aquest 2019 ha estat la trobada del comiat d’Arantxa Torres com 
a regidora de cultura. Durant l’acte de lliurament del premi Rossend 
Montané, Torres agraïa la “paciència i el treball” que fan les entitats 
pel municipi.

El descens amb una supertirolina, amb més de 200 metres de recorregut, 
va estar a ple funcionament des de les 4 de la tarda fins passades les 7.

que van ser “puntals” per a crear la Trobada, 
nascuda fa 39 anys gràcies a la iniciativa de 
grups polítics municipals i entitats que van 
reunir-se per recuperar les festes al carrer 
després del franquisme i van decidir fer una 
festa conjunta del municipi “amb la intenció 
de crear vincles entre veïns de diferents 
nuclis”.

El premi Rossend Montané de caràcter 
honorífic en reconeixement a una trajectòria 
personal el rebia Cinta Bertran per la seva 
gran implicació en activitats a Olèrdola, 
especialment a Sant Pere Molanta. Ha format 
part de l’AMPA, de la Societat Principal-Unió 
de Sant Pere Molanta, dels Diables, del ball 
de la bolangera, dels capgrossos, del grup de 
Carnaval , del club Rítmica i de Firamercat. I 
també va trobar temps per col·laborar en la 
Vallmoranta, l’Associació de Veïns i Entitats 
i amb actes que promou el Grup de Joves. 
Visiblement emocionada, Bertran agraïa el 
premi i explicava que no s’ho esperava.

A l’Associació de Veïns de la plaça de l’Ametller 
de Moja se li reconeix la trajectòria de 30 anys 
organitzant una festa de barri amb caràcter 
propi que ha mantingut la seva essència des 
de la primera edició. 

Josep Inglada i Alfred Tort en una imatge del 2010
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Assolits els principals objectius de
preinscripció a les escoles bressol 
Cap família ha passat per la incertesa de saber si el seu infant tenia plaça 
assignada a les escoles bressol d’Olèrdola, atès que la preinscripció es 
tancava amb places vacants a les dues escoles. Així, qui ho necessiti pot 
sol·licitar plaça en les dues escoles bressol fins a cobrir oferta.

A l’escola bressol Gotims de Moja es confirmaven 7 preinscripcions al 
grup d’1-2 anys, la qual cosa permet que hi hagin en aquest grup 6 
vacants. En l’aula de 2-3 anys, continuen 10 infants del curs anterior i 
s’han preinscrit 3 nous infants. En aquest grup són 5 les places vacants.

A l’aula de nadons s’ha registrat una única sol·licitud, però aquest 
servei no es podrà oferir si no es confirma un mínim de 5 infants. El 
grup mixt de l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere Molanta té 8 
infants preinscrits pel curs 2019-20, dels quals 7 continuen i 1 més 
s’afegeix. Hi ha 5 vacants disponibles, però és probable que abans de 
començar el curs es confirmi alguna incorporació més al grup.

Per més informació es pot trucar als telèfons 93 817 27 92 (Gotims) i el 
607 59 83 25 (El Pàmpol) o bé al telèfon 679 99 25 64.

L’Ajuntament promou un congrés dedicat 
a la figura de Mir Geribert
Divendres 31 de maig, al Conjunt d’Olèrdola, tenia lloc una de les 
primeres trobades de treball preparatòries del congrés “Mir Geribert i 
el seu temps. Olèrdola, la ciutat del Penedès”. Per parlar de l’objecte del 
congrés i el seus propòsits es comptava amb les visites del periodista i 
divulgador Enric Calpena i de l’historiador José Enrique Ruiz-Domènec. 
Segons assenyalen fonts municipals, tots dos es van mostrar molt 
predisposats a participar en el congrés. En el darrer llibre de Calpena 
“El dia que Barcelona va morir” es fa referència a la figura de Mir 
Geribert; com també hi apareix en el recent treball  de Ruiz-Domènec, 
“Informe sobre Catalunya. Una història de rebel·lia (777-2017)”.

L’Ajuntament d’Olèrdola lidera el projecte del congrés i des del 
municipi s’ha creat un grup promotor, amb la col.laboració del 
Museu d’Arqueologia, la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. 

El tercer còmic sobre la història 
d’Olèrdola ens transporta a la 
1a Guerra Carlina

La 39a edició de la Trobada d’Olèrdola va estar ben carregada de 
difusió del patrimoni històric. Diumenge al matí es va oferir una 
visita per resseguir l’empremta dels ibers. Dissabte l’obra “Cònsols 
de Roma” ens recordava que el teatre és un excel·lent vehicle per 
al coneixement històric. I l’Escape City, a cop d’enigma, va ser 
un amè mitjà per a que els participants coneguessin aspectes del 
passat del Conjunt d’Olèrdola.

Un dels plats forts de la Trobada dins d’aquest propòsit de difondre 
la història del municipi es programava dissabte al vespre, amb la 
presentació del còmic “Carlins 1838. Guerra i fam”, d’Oriol Garcia 
Quera. Editat per Dalmau editors, aquesta és la tercera novel.la 
gràfica patrocinada per l’Ajuntament  que Oriol Garcia Quera 
dedica a la història d’Olèrdola.

El còmic recrea l’enfrontament que es va produir el 1838 entre la 
milícia liberal de Vilafranca i les tropes carlines, prop de la masia 
Porroig. A diferència dels dos anteriors còmics, Garcia Quera 
resumia que es tracta d’una història de “personatges perdedors” 
que transcorre en indrets d’Olèrdola com la pròpia masia Porroig, 
Sant Pere Molanta, el forn de calç o el conjunt històric d’Olèrdola 
en una època en què estava abandonat.

L’autor subratlla que el suport de l’Ajuntament ha estat clau a 
l’hora de fer possible un projecte d’aquestes característiques, 
que requereix molta dedicació, tant en els moments previs de  
documentació, com en el guió i el dibuix per a evitar errors i 
incongruències històriques.

Rafael Català Dalmau, de Dalmau editors, indicava que el suport 
d’institucions com l’Ajuntament permet que el còmic tingui 
“prestacions de primera divisió cultural”, homologables als millors 
còmics belgues o francesos. L’alcalde, Lucas Ramírez, posava 
l’accent en què el còmic és una manera directa de difondre la 
història d’Olèrdola entre tots els públics.

El còmic es va presentar durant la Trobada
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Fins a 120 persones es van aplegar dissabte 8 de juny a Viladellops per 
gaudir de la proposta del Festival En Veu Alta d’enguany a Olèrdola; un 
concert a cappella amb les veus de The Hanfris Quartet. El municipi ha 
acollit, un any més, un dels espectacles d’aquest festival de narració i 
tradició oral que arriba als 15 anys al Penedès amb públic consolidat i 
nous espectadors que s’hi apropen gràcies a la diversitat i la qualitat 
de les propostes.

A tocar de l’ermita de Viladellops, públic, paisatge i les veus dels quatre 
membres dels The Hanfris van teixir una tarda esplèndida.

L’estil Barbershop, cançons polifòniques cantades a cappella 
normalment per quatre veus, té origen a les barberies dels Estats Units, 
on grups d’homes es reunien i cantaven mentre els arreglaven pèls i 
cabells. D’aquest fet quiotidià, d’aquesta oralitat neix l’estil del qual The 
Hanfris Quartet són un referent a l’estat.

El seu repertori divers i atrevit va captivar el públic de Viladellops que, 
a més d’un concert magnífic i una caiguda del sol màgica, va poder 
assaborir una copa de vi de la Finca Viladellops.

Es referma l’aposta d’Olèrdola pel Festival EVA

Acord per la compra del camp de futbol
Després de que l’actual govern 
municipal donés a conèixer que 
s’havia arribat a un acord per a 
l’adquisició dels terrenys del camp 
de futbol de Sant Pere Molanta i 
el seu entorn, el mateix Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat emetia 
una nota de premsa valorant en 
termes positius l’entesa.
En el comunicat el Bisbat recorda 
que els terrenys són de la parrò-

Torneig de futbol sala-memorial Jordi Petit i David Raventós
El Grup de Joves de Sant Pere Molanta organitza durant la segona 
setmana del mes de juliol el 19è torneig de futbol sala-memorial Jordi 
Petit i David Raventós. Els 6 equips  que hi participaran estaran formats 
només per veïns del municipi. Dividits en dues lliguetes de tres, jugaran 
partits entre ells, del dilluns 8 fins al dimecres 10, per determinar les 
semifinals que es jugarien dijous. L'últim dia, el divendres 12, és el més 
complet. Primer es disputarà un partit infantil entre infants  del poble, 
per després jugar els dos equips que havien quedat tercers en la fase 
de grups. Posteriorment es jugaria el partit entre els perdedors de les 
semifinals per lluitar pel 3r lloc, i finalment es disputaria la Gran Final.
Tots els partits començarien a partir de les 20:30 de la tarda, excep-
tuant el divendres que començarien a les 19:30. Després de la final del 
divendres, es fa l'entrega de premis i obsequis i es realitza un sopar per 
a tots els assistents. 

El concert amb “The Hanfris” a Viladellops va ser tot un èxit

quia. El Consell Diocesà d’Economia i el Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat, a petició de la Parròquia de Sant Pere, tot i entendre que l’oferta traslladada 
per l’Ajuntament d’Olèrdola “està per sota del preu de mercat”, han acceptat la proposta 
de compra dels tres immobles (camp de futbol, vinya i accessos, per un import total de 
126.000E), per entendre que es tracta “d’un servei en favor de la ciutadania d’Olèrdola i 
de les entitats del municipi”. L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez,  es mostrava content per 
haver-se resolt “un problema endèmic” que s’havia convertit en una reclamació històrica 
del poble de Sant Pere Molanta
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Olèrdolainformació:

FESTA MAJOR SANT JAUME’19 MOJA

A la 0:30h, a la rambla Pau Casals, BALL DE NIT i NIT JOVE amb “l’Orquestra 
Pensylvania”

GOIGS en presència de 
Sant Jaume. Tot seguit, 
inici de la 
CERCAVILA amb: Diables 
grans i petits de Moja, el 
Ball de Diables Petits de 
les Roquetes, Diables de 
la Riera (Rubí) i Diables 
infantils de la Riera (Rubí), 
el Drac de Moja, els Ge-
gants Ramon de Copons 
i Josepa de Sarriera, els 
gegants de Sant Marçal, 
els gegantons Farigola i 
Romaní i els gegantins Pa-
rellada i Xarel.lo, el Ball de 
Bastons “Toc d’Olèrdola”, 
el Ball de Cintes, les Pan-
deretes, els Capgrossos i 
el Ball nou de Cavallets, 
tots ells acompanyats per 
timbalers i grallers.
Al finalitzar, al Local Nou, 
SOPAR D’ENTITATS.
*Organitza: Gegants de 
Moja

DISSABTE 20 JULIOL:

A les 21h, a la rambla Catalunya (can-
tonada amb carrer Sindicat), concen-
tració i explicació del JOC DE NIT
*Cal portar un lot, l’entrepà i l’aigua 
per sopar mentrestant
A les 21:30h, a la mateixa Rambla, 
Inici del JOC DE NIT
*Donatiu de participació: 1 euro
*Adreçat a nens/es de P3-6è
*Inscripcions: Forn J.Rius; Botiga Ca la 
Silvia, Bar del Local i el mateix dia a la 
concentració
En acabar, al Local Nou, DISCO 
INFANTIL
*Organitza: Balls Populars 
Infantils

DIUMENGE 21 JULIOL:

A les 12h, a la rambla Pau Casals, III 
CONCURS DE PAELLES
A les 14:30h, al Local Nou, 
PAELLA POPULAR
*Donatiu dinar popular: 5 euros (Hi 
entra: plat d’arròs, vi, aigua, pa i para-
ment de taula)

DILLUNS 22 JULIOL:

A les 18h, al Casal dels Avis, TARDA 
DE MANUALITATS per a nens/es fins 
a 10 anys.
A les 20h, a la rambla Pau Casals, EX-
HIBICIONS de Judo i 
Rítmica
*Col.labora: Club Judo Olèrdola i Club 
Rítmica Olèrdola

DIMARTS 23 JULIOL:

A les 20:15h, a la rambla Pau Casals, 
CAMINADA NOCTURNA PELS 
BOSCOS D’OLÈRDOLA
*Col.labora: BTT El Bressol
A les 22h, a la rambla Pau Casals, CI-
NEMA A LA FRESCA. Pel·lícula apte 
per a tots els públics.

DIMECRES 24 JULIOL:

A les 16h, al Local Nou, TORNEIG 
TENNIS TAULA
*Les inscripcions es faran 30 minuts 
abans de començar
A les 22h, a la rambla Pau Casals, 
ESPECTACLE DE MÀGIA tant per 
grans com petits a càrrec del “Mag 
Fèlix”.
*Donatiu sense tiquet del 
programa: 5 euros

DIJOUS 26 JULIOL:

A les 19h, a la plaça de l’Església, Ini-
ci de la CAPTA a càrrec dels Diables 
de Moja
A les 20h, a l’Església, festa de SANT 
JAUME APÒSTOL amb MISSA so-
lemne en memòria dels difunts del 
darrer any
En acabar, CANT DELS GOIGS
A les 22h, al pati de la capella Sant 
Cugat, CONCERT amb “Mediterra-
nean Guitar” format per Javi Marti-
nez, guitarra; Xavi Díaz, guitarra i Lluis 
Chacón, percussió. 
*Donatiu sense tiquet del programa: 
5 euros

DIVENDRES 26 JULIOL:

A les 18h, al Local Nou, EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA a càrrec de l’Associa-
ció Fotogràfica de Moja amb el tema 
“BLANC I NEGRE”
A les 20:30h, al pati de la capella Sant 
Cugat, PREGÓ
Al finalitzar, a la rambla Pau 
Casals, RESSOPÓ POPULAR
*Col.l.: Grup Gastronòmic Els 3 Pins
*Donatiu sense tiquet del programa: 
5 euros
A les 22:30h, a la Plana (davant de 
l’escola Circell), CASTELL DE FOCS.
*Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola
A continuació, al Carrer Sindicat, Inici 
del CORREFOC
*Recorregut: C/ Sindicat, La Carre-
rada, Plaça Major, C/ Santa Maria, C/
Lluis Companys i Plaça de l’Església.
Al arribar a la plaça de l’Església, 
VERSOS DIABÒLICS, GRAN PETA-
DA CONJUNTA I PETADA DE LA 
FORCA GROSSA
*Organitza: Diables de Moja

DISSABTE 27 JULIOL:

A les 9h fins les 11h, al Local Nou, 
ESMORZAR DELS 5 EUROS
*Col.labora: Grup Gastronòmic 
Els 3 Pins
A les 10:30h fins les 13:30h, a la 
rambla Pau Casals, TOBOGANS RE-
FRESCANTS 
A les 12h, a la plaça de l’Església, 
TIMBARADA pels carrers del poble
*Organitza: Diables de Moja
A les 19h, a l’Església, PREGÀRIA a 
l’Apòstol Sant Jaume
A continuació, a la plaça de l’Esglé-
sia, OFRENA FLORAL i CANT DELS 

Dissabte 6 de juliol la colla 
bastonera El Toc d’Olèrdola 
participarà en la 44a Trobada 
Nacional de bastoners de Ca-
talunya, programada a Gavà. 
Com cada any, la Trobada Na-
cional constarà d’unes cercavi-
les que acabaran confluint en 
un mateix espai, un sopar per 
als assistents i un concert per 
acabar la vetllada.

El Toc d’Olèrdola participa en la 
44aTrobada Nacional de Bastoners

PLAÇA DE L’AMETLLER

DIUMENGE 28 JULIOL:

A les 7:30h, a la plaça de l’Església, MATINADES i TOC DE GRALLES pels 
carrers del poble
A les 12h, a l’Església, REPIC DE CAMPANES anunciant la festa
A les 13h, a l’Església, MISSA SOLEMNE i  OFRENA a l’Apòstol Sant Jaume 
presentada pel Consell Pastoral, els balls, entitats participants i els organitzadors 
de la festa major
En acabar, CANT DELS GOIGS
Al sortir de missa, TOC DE GRALLES amb l’acompanyament de tots els BALLS 
fins al la rambla Pau Casals. Al arribar, ACTUACIÓ DELS BALLS
Tot seguit, VERMUT POPULAR
A les 19h, a la plaça Tedeum, ANIMACIÓ INFANTIL amb l‘espectacle “Gresca  
Fresca” a càrrec de la companyia d’espectacles “DeParranda”
A les 20:30h, a la rambla Pau Casals, CONCERT DE TARDA amb “La Tieta 
Clara” amb les  tradicionals cançons catalanes  i les més actuals
En acabar, ROM CREMAT per a tothom.
 




