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En sessió extraordinària de ple celebrada divendres 
12 de juliol a la tarda, l’Ajuntament d’Olèrdola va 
aprovar la creació de la Junta de Govern Local per 
aquest mandat i les competències que  delega el ple 
en aquest òrgan, la periodicitat dels plens ordinaris, 
la creació de la Comissió Informativa d’assumptes del 
ple, així com els nomenaments de representants de 
la corporació als òrgans col·legiats i les retribucions i 
indemnitzacions dels regidors.

La Junta de Govern Local es reunirà cada quinze dies, 
els dilluns a les 19:30, i estarà formada per l’alcalde, 
Lucas Ramírez, i per Anna Boada, Juanma Samblás 
i Mireia Mancera. La portaveu del grup d’ERC, Fina 
Mascaró, va recordar que en un municipi de menys 
de 5.000 habitants, com era el cas d’Olèrdola, no 
era obligatori tenir Junta de Govern i va defensar 
que les decisions es prenguessin al ple. També va fer 
notar que la Junta assumia importants competències 
en matèria d’Urbanisme, personal, contractació, en 
matèria patrimonial, gestió econòmica, subvencions 
i convenis, així com en recursos i llicències d’ur-
banisme, activitats, instal·lacions o obertura d’esta-
bliments. Mascaró també assenyalava que la resta de 
grups havien de tenir les actes de les seves reunions 
com a màxim als 10 dies d’haver-se celebrat la Junta. 
Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor 
d’ApO, les abstencions de Junts per Olèrdola i Obrim 
Olèrdola, i el vot en contra d’ERC.

Amb aquest mateix sentit del vot per part de cada 
grup es va aprovar que els plens ordinaris se cele-
bressin cada dos mesos el primer dilluns del mes cor-
responent, a comptar a partir del dilluns 5 d’agost a 
les 19:30h. ERC demanava que els plens fossin men-
suals, per transparència i perquè les seves sessions 
són públiques.

Delegació de competències a 
la Junta de Govern
L’alcalde, Lucas Ramírez, a l’hora de defensar la 
delegació de competències del ple en la Junta de 
Govern, exposava que el propòsit era fer més àgil 
la tramitació i la gestió de l’Ajuntament. El regidor 
d’Obrim Olèrdola, Joan López, es preguntava si això 
no restaria debat al ple. Mari Carme Villanueva, 
portaveu de Junts per Olèrdola, considerava que se li 
restava protagonisme al ple; mentre que des d’ERC 
es reclamava transparència i debat i s’assenyalava 
que es deixava “tot el poder en mans de 4 persones”. 
Mascaró indicava que “era legal, però no obligatori” 
i recordava que quan es tractessin punts relacionats 
amb competències delegades del ple, les Juntes 
havien de ser públiques i s’havia de fer publicitat. La 
delegació de competències va ser aprovada amb els 

S’aprova l’organització de l’Ajuntament per 
aquest mandat municipal, amb crítiques de 
l’oposició per l’augment de sou de l’alcalde
ERC veu desmesurat el sou brut anual de 40.000E i Junts per Olèrdola el  
creu exagerat. Obrim per Olèrdola reflexionava que calia tenir en compte 
el context social i ApO ho defensa perquè cal compensar la dedicació

vots a favor d’ApO, les abstencions d’Obrim Olèrdola 
i Junts per Olèrdola, i el vot contrari d’ERC.

La creació de la Comissió Informativa va ser aprovada 
per unanimitat. Lucas Ramírez va definir-la com un 
bon òrgan per a debatre molts temes municipals, 
no només els que anaven al ple.A pregunta d’Obrim 
Olèrdola, Ramírez va declarar que es podrien crear 
comissions de treball si així es considerés oportú. 
ERC va aplaudir la creació i va fer notar la necessitat 
d’anar a aquestes reunions “amb els deures fets”.
El ple també va acordar els representants de la 
corporació als òrgans col·legiats, amb els vots 
favorables d’ApO, les abstencions de Junts per 
Olèrdola i Obrim Olèrdola, i els vots en contra 
d’ERC. Juan Manuel Samblás és el representant 
titular de l’Ajuntament en la Junta de Compensació 
de Can Trabal, l’Agrupació de la lluita contra la 
pederagada i el Parc Comarcal. Mireia Macera és 
la representant titular en la Junta de Daltmar i en 
la ponència ambiental. Pere Sadurní representarà a 
l’Ajuntament en els consells escolars de les escoles 
bressol i de les escoles Circell i Rossend Montané, 
així com en el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, 
el Consorci de Promoció Turística, la comissió de 
garanties d’admissió de la preinscripció escolar, la 
comissió coordinadora del conjunt monumental 
d’Olèrdola i la comissió del Pla supramunicipal de 
drogues. Lucas Ramírez és el representant titular de 
l’Ajuntament en la Mancomunitat Penedès-Garraf, el 
Consell Comarcal i l’Associació de Municipis per a la 
Mobilitat i el Transport Urbà-AMTU.

ERC va lamentar que en cap òrgan col·legiat no hi 
hagués cap membre de l’oposició, assenyalant que 
“ApO té una àmplia majoria” però “la corporació 
som tots”. Mascaró també valorava que “no queda-
va molt ètic” i no trobaven “massa transparent” que 
un regidor veí d’aquells nuclis representés a l’Ajun-
tament en les Juntes de Daltmar i Can Trabal. 

Retribucions i indemnitzacions
Amb els vots favorables d’ApO, l’abstenció 
d’Obrim Olèrdola, i els vots en contra de Junts per 
Olèrdola i ERC, es van aprovar les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la corporació per 
al mandat. L’alcalde, Lucas Ramírez, rebrà 40.329E 
bruts anuals per una dedicació del 95%. Per a la 
resta de membres de la corporació, s’estableix una 
assignació econòmica de 262E per assistència a 
ple ordinari; de 131E per Comissió Informativa 
Ordinària; de 131E per ple extraordinari; de 78E 
per Comissió Informativa extraordinària; de 525E 
per Junta de Govern Local ordinària; i de 262E per 
Junta de Govern extraordinària.

L’alcalde explicava que aquestes indemnitzacions 

per assistències augmentaven en un 5% respecte 
l’anteior mandat en aplicació de l’IPC.

Junts per Olèrdola va considerar que el sou de 
l’alcalde era legal, però exagerat. La portaveu d’ERC 
va indicar que s’augmentava en 9.000E anuals,  
més d’un 30%, el sou de l’alcalde i va indicar que 
si s’optava pel barem de retribució més elevat que 
marca la llei per a municipis de fins a 5.000E 
habitants, de manera proporcional als 3.610 habitats 
d’Olèrdola a l’alcalde li haurien d’haver correspost 
29.000E. Comptant la seguretat social que paga 
l’Ajuntament, Fina Mascaró va exposar que durant 
aquests 4 anys l’alcalde li costarà al municipi 
213.000E. Mascaró es va adreçar a l’alcalde dient-li 
que “amb aquest sou potser que comencis a tenir la 
vida resolta”. 

Ramírez va respondre assenyalant que la dedicació 
d’un alcalde s’ha de valorar. Va defensar que “si 
volem polítics i gent dedicada al municipi, s’ha de 
compensar”. Ramírez va assenyalar que un alcalde 
li dedica al municipi moltes hores els 365 dies 
de l’any i va recordar que “la feina feta ha tingut 
la seva valoració” per part de la ciutadania en els 
resultats de les eleccions. Ramírez considerava que 
“en no estar al govern, potser no se sap la feina que 
comporta” i va recordar que l’exercici de l’alcaldia 
comportava assumir moltes responsabilitats.

Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva li va 
recordar a l’alcalde que ella sí que havia estat al govern 
d’Olèrdola i li va retreure a Ramírez que justifiqués 
el seu sou “exagerat” dient que per dedicar-se a 
Olèrdola “has de cobrar molt”. Villanueva manifestava 
que hi ha molta gent que treballa per Olèrdola “que 
no cobra aquest sou”. Des d’ERC es reconeixia que es 
treballava, però el sou era “desmesurat”. Defensava 
que calia aplicar el barem de la llei de manera 
proporcional al nombre d’habitants del municipi i 
recordava que “altres ajuntaments han fet reducció 
de despeses i s’hi dediquen”.

Joan López, d’Obrim per Olèrdola, no negava les 
hores, esforç i dedicació, però apuntava que calia 
situar les retribucions en el context social i que el 
sou de l’alcalde era “molt visible”. López també va 
voler referir-se a que hi havia molta gent que dedica 
moltes hores al municipi voluntàriament.

Amb els vots favorables d’ApO i Obrim Olèrdola, 
l’abstenció de Junts per Olèrdola i el vot contrari 
d’ERC, es va aprovar les característiques i retribució 
de la treballadora eventual dedicada a l’asses-
sorament en benestar social. Lucas Ramírez va 
exposar que es mantenia la persona que fins ara es 
dedicava als Casals d’Avis i des d’ERC es va voler 
assenyalar que si l’alcalde tenia la jornada al 95% i 
no al 100% era perquè així es podia contractar una 
persona com a personal eventual. 
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Aprovat un “nou model de governança” 
per tenir més connexió amb la ciutadania
Durant el ple extraordinari de divendres 12 de juliol es va donar compte 
del decret d’alcaldia, aprovat el 10 de juliol, que defineix la distribució de 
delegacions de competències entre els 6 membres del govern municipal 
sorgit de les eleccions locals del passat 26 de maig. En el decret l’alcalde, 
Lucas Ramírez, explicita la voluntat d’anar “més enllà de la clàssica divisió 
d’àrees i àmbits materials” en l’assignació de regidories, per a iniciar “el 
camí cap a un nou model de governança política amb més connexió envers 
les necessitats reals de la ciutadania”. Aquest “nou model de governança 
política” suposa dimensionar el govern en tres grans àmbits de governança: 
governança i organigrama polític (de perfil més clàssic);  afegint les dimen-
sions de governança per comissionats i de governança als nuclis, barris i 
masies.

La governança per comissionats suposa distribuir entre membres del 
govern la responsabilitat en projectes concrets que es volen prioritzar, per 
tal d’augmentar la transversalitat. La governança als nuclis, barris i masies, 
assignats a un responsable polític de supervisió, té la voluntat de “dissenyar 
un govern que sintonitzi les polítiques i serveis públics amb la realitat 
territorial del municipi”.

L’organigrama polític per al mandat 2019-2023 amplia el seu detall de 
concreció de manera considerable respecte l’organigrama de l’anterior 
mandant. Es divideix en 19 àmbits de responsabilitat que, a la vegada, es 
subdivideixen fins a sumar 39 àmbits concrets d’actuació que han quedat 
distribuïts entre els 6 integrants de l’equip de govern.

En la dimensió de la governança per comissionats, es defineixen fins a 6 
projectes de mandat polític. Lucas Ramírez és el responsable assignat en tres 
d’aquests comissionats: el pla d’actuació per a nuclis, barris i masies; el de 
gestió i sostenibilitat de l’espai natural i el sòl agrícola; i el Pla d’Actuació 
Municipal. Juanma Samblás és el responsable d’un d’aquests comissionats, el 
de desenvolupament d’energies renovables; i passa a compartir amb Mireia 
Mancera el comissionat d’urbanitzacions. Finalment Pere Sadurní és designat 
responsable polític del comissionat de Pla d’Equipaments Esportius.

En la dimensió de governança als nuclis, barris i masies, els 6 regidors 
del govern es distribueixen la facultat de supervisió. Lucas Ramírez en 
equipaments cívics, espais verds, urbanitzacions, convivència ciutadana, 
serveis, via pública i Moja. Jordi Catasús, a Sant Pere Molanta. Anna Boada, a 
Sant Miquel i Viladellops. Mireia Mancera a Daltmar. Juanma Samblás a Can 
Trabal. I Pere Sadurní a barris i masies.

En el decret d’alcaldia es valora que el nou model de governança per aquest 
mandat a Olèrdola “suposa un canvi de cultura organitzativa” que vol anar 
més enllà de la lògica administrativa tradicional.

Durant el ple, la portaveu de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, 
manifestava que li feia “por” la descentralització que implicava tenir un 
regidor responsable a cada nucli i assenyalava que les entitats i els veïns 
podrien tenir dubtes sobre a qui adreçar-se, si al regidor responsable de l’àrea 
sobre la que volien traslladar una incidència o bé al regidor responsable del 
nucli.

Des d’ERC es valorava positivament que s’inclogués l’àmbit de governança 
per nuclis i es preguntava si els treballadors de l’Ajuntament havien estat 
informats i formats en el nou model de governança. Fina Mascaró valorava 
que el projecte podia fracassar si no s’ha deixat clar i manifestava que li feia 
“por que per falta de definició no s’acabés fent”. ERC també trobava a faltar 
que regidors com Anna Boada o Jordi Catasús no tinguessin assignat cap 
comissionat i valorava que “no quedava bé” que un regidor fos responsable 
del nucli on resideix.

En resposta a JxO, l’alcalde va exposar que es buscava que cada nucli tingués 
un polític de referència. També destacava que el nou model de governança 
“ha d’anar acompanyat amb l‘organització de l’Ajuntament”. Ramírez també 
va aclarir que la creació de comissionats no coincideix necessàriament amb 
la durada del mandat, obrint-se la possibilitat a crear-ne de nous en funció 
de les necessitats.

Organigrama polític amb 
19 àmbits de responsabilitat

L’alcalde Lucas Ramírez, assumeix 
els àmbits de coordinació i supervisió del 
govern, així com el de relacions institucio-
nals. Dins l’àmbit de recursos, Ramírez es 
fa càrrec de contractació i serveis jurídics, 
patrimoni municipal i serveis econòmics. 
També tindrà sota la seva gestió direc-
ta “empresa i polígons”, dins l’àmbit de 
promoció econòmica; i serà el responsable 
d’espai natural, habitatge, així com de mo-
bilitat i accessibilitat, i vies de comunicació 
i camins.

Jordi Catasús passa a ser regidor de go-
vern obert, democràcia activa i participa-
ció, dins l’àmbit de bon govern. També té 
sota la seva direcció els àmbits d’atenció 
ciutadana i de comunicació; i dins de l’àm-
bit de recursos, les responsabilitats de ser-
veis informàtics, organització i persones. 
També assumeix, inclòs en l’àmbit d’espai 
públic, les responsabilitats de prevenció, 
seguretat i acció cívica.

Pere Sadurní és el regidor d’educació, tant 
de primària com d’escoles bressol. Dins de 
l’àmbit de cultura, també és el responsable 
de biblioteques, normalització lingüística i 
de patrimoni cultural i històric. Dins el gran 
àmbit de promoció econòmica, Sadurní 
té cura de turisme; mentre que en l’àmbit 
d’igualtat i diversitat, assumeix drets hu-
mans, feminismes i LGTBI. Seves també són 
les dues responsabilitats incloses en l’àmbit 
d’esports: equipaments esportius i promoció 
de la salut.

Anna Boada és la regidora de joventut i 
gent gran, àmbits inclosos en l’àrea deno-
minada “cicle de vida”. Assumeix els àmbits 
de Serveis socials (serveis socials bàsics 
i convivència); i dins de cultura té al seu 
càrrec la promoció de sectors culturals, fes-
tes i esdeveniments festius. En Boada també 
es delega l’àmbit de salut pública.

Mireia Mancera rep les responsabilitats 
de consum, petit comerç i ocupació dins de 
l’àmbit compartit de promoció econòmica. 
També és regidora de protecció i tinença 
d’animals, així com de paisatge i verd urbà 
(dins urbanisme) i de residus (inclòs en àm-
bit de serveis i energies).

Juanma Samblás assumeix planejament, 
gestió i informació urbanística dins del gran 
àmbit d’urbanisme i paisatge urbà. En ser-
veis i energies, té sota la seva responsabi-
litat aigua, enllumenat i energies, la neteja 
viària i el clavegueram. En l’àmbit d’espai 
públic, és el regidor responsable d’equipa-
ments municipals.
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Es retiren 2 dels 4 conjunts de mòduls
de l’escola Circell de Moja

Dilluns 1 de juliol una empresa especialitzada contractada pel Depar-
tament d’Educació procedia a retirar 2 dels 4 conjunts de mòduls pre-
fabricats que estaven instal·lats a l’escola Circell de Moja. Els mòduls 
retirats són els que se situaven en els dos extrems d’aquest conjunt: 
el més pròxim al camp de futbol, i en l’altre extrem, el més proper al 
carrer Rafael de Casanova.

Cada conjunt està integrat per 8 peces de mòduls i compten amb una 
superfície de 120 metres quadrats cada conjunt. El primer conjunt de 
mòduls es va instal·lar abans de l’inici del curs 2006-2007, quan va 
començar la seva activitat l’Escola Els Pins. En el curs 2012-13, els 
espais prefabricats i gairebé la totalitat dels alumnes de l’escola Els 
Pins van passar a l’escola Circell.

En el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del passat mes d’abril, que va 
acordar bonificar al Departament d’Educació l’impost d’obres pels tre-
balls de retirada dels mòduls de l’escola Circell, el govern municipal va 
exposar que l’escola “acatava” la decisió del Departament. L’alcalde, 
Lucas Ramírez, assenyalava que el Departament feia anys que anava 
anunciant que els mòduls es retirarien per la baixada de natalitat i 
perquè l’escola Circell s’ha consolidat com a centre d’una línia. 

Dins els convenis que ha signat l’Ajuntament d’Olèrdola amb les AMPAS de 
les escoles Circell de Moja i Rossend Montané de Sant Pere Molanta s'in-
clouen dues ajudes extraordinàries pel foment de les llengües estrangeres. 
A l'AMPA de l´escola de Sant Pere s’atorga un ajut per import de 2.000 
euros; i s’assumeix el 50% de la despesa de contractació d’un auxiliar de 
conversa en anglès a l'AMPA de l’escola Circell.

A l´escola de Sant Pere fa 4 cursos que s’aplica un projecte que consisteix 
en convertir l´anglès en tercera llengua vehicular a l´escola. A l'escola de 
Moja és el segon curs que es contracta un auxiliar en anglès. En els conve-
nis també s’incorporen ajudes per la contractació d'un monitor al menjador 
de l'escola de Sant Pere per a reforçar l’atenció personalitzada d'un grup    
d'escolars, així com el finançament d’una sortida per conèixer el municipi.  
Per a l’escola Circell s’aporten 1.400e per a recolzar el projecte “L’Aven-
tura de la Vida”, el teatre en anglès i la sortida al programa “Viu el Parc”.

L’Ajuntament d’Olèrdola ha obert una convocatòria amb la finalitat de 
concedir ajuts pel material escolar dels alumnes d’ensenyament obli-
gatori i educació infantil de segon cicle que estiguin escolaritzats en 
centres educatius de caràcter públic. Per accedir als ajuts serà requisit 
que tota la família o unitat de convivència que sol·liciti l’ajut, estigui 
empadronada al municipi d’Olèrdola i que tingui la condició d’infant 
en situació socioeconòmica desfavorida, d’acord amb el que s’esta-
bleix al Reglament de Prestacions Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Podran beneficiar-se d’aquests ajuts els alumnes empadronats al mu-
nicipi que estiguin matriculats el curs 2019-20 en el segon cicle d’Edu-
cació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

L’Ajuntament destina una partida de 2.500e i el percentatge de l’ajut 
pot anar del 20% al 80% de l’import del material, en funció de l’apli-
cació dels criteris de valoració. Les sol·licituds es poden presentar fins 
el 30 de setembre.

Es milloraran les 11 zones de jocs infantils 
ubicades en places públiques d’Olèrdola
L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat per un valor de 65.500e les obres de mi-
llora dels parcs infantils situats en les places públiques d’Olèrdola. Els treballs es 
realitzaran en un termini de dos mesos i tenen la voluntat de fer “que els espais 
públics amb zones de jocs siguin atractius pels infants i compleixin amb tots els 
requisits de seguretat que marca la normativa”, segons resumeix l’Ajuntament.
Les millores s’executaran en els 11 parcs infantils existents a Olèrdola. Des de la 
regidoria de Via Pública, en iniciar l’expedient d’adjudicació, s’assenyalava que  
és necessari resoldre els dèficits detectats en els parcs infantils i fer-ho en una 
actuació al conjunt del municipi, dins de les previsions que realitza l’equip de 
govern de diversificar les inversions per nuclis.

L’Ajuntament d’Olèrdola convoca ajuts
pel material escolar

Suport a les escoles
per l’aprenentatge de l’anglès
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Gran participació en la Trobada d’Olèrdola

Telefonia mòbil i subministraments, 
sectors que més queixes reben a 
l’Oficina del Consumidor

Les dades d’Olèrdola no presenten variacions respecte el conjunt de 
casos atesos a la comarca. Telefonia mòbil i subministraments a la llar 
són els dos sectors que més queixes acumulen a l’Oficina Mòbil d’Infor-
mació al Consumidor en les seves visites al municipi. 

Així ho resumia Joaquin Bielsa, tècnic en consum de la Diputació de 
Barcelona, encarregat de l’atenció al públic dimecres 26 de juny a Moja 
durant l’estada de l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor.

Bielsa recordava que l’actuació de l’Oficina Mòbil d’Informació al Con-
sumidor requereix d’una reclamació prèvia del particular a l’empresa. 
Els ajuntaments de manera quotidiana actuen com a receptors de les 
queixes en consum i les traslladen a la Diputació. A Olèrdola, a més 
d’aquesta atenció permanent a l’ajuntament, l’Oficina Mòbil es des-

El servei de Guàrdies Municipals d’Olèrdola es reforça en aquest 
segon semestre de l’any amb la incorporació de dos nous agents. 
Un dels agents ja va començar a treballar a Olèrdola a partir de 
la segona quinzena de juny i estarà actiu durant cinc mesos. L’al-
tre agent incorporat està operatiu des de l’1 de juliol fins acabar 
l’any. Josep Miquel Escofet, cap dels guàrdies municipals d’Olèrdola, 
destaca que aquestes dues incorporacions garantiran disposar de 
dos efectius per torn, especialment durant els caps de setmana, en 
una època en què els serveis s’incrementen pel calendari de festes 
que s’organitzen arreu del municipi.

Amb aquests dos nous guàrdies, el servei passa a tenir 7 agents i un 
cap durant aquests mesos. Josep Miquel Escofet desitjaria que per 
l’any vinent aquestes dues places es consolidessin i reforcessin de 
manera definitiva un servei que ha ampliat serveis i funcions pro-
gressivament des de que va ser creat per l’Ajuntament d’Olèrdola, 
l’any 1995.

Les obres de reparació del paviment del camí de Moja a Daltmar es 
van completar durant la segona setmana del mes de juliol. Els tre-
balls van ser executats amb molta agilitat i han comportat millorar la 
seguretat d’aquest camí en trams que estaven malmesos.

Les obres van ser adjudicades per un import de 67.000 euros i su-
posen la primera de les actuacions que el govern municipal ha pla-
nificat per arranjar els camins de titularitat municipal. Com recorda 
l’alcalde, Lucas Ramírez, el detall de les inversions planificades s’in-
corpora en un estudi que posa de manifest la necessitat de procedir 
a fer aquestes inversions en punts com l’eix Rossend Montané o vials 
de connexió amb els polígons. Aquest treball previ estimava que el 
volum de la totalitat dels treballs podria acabar comportant una in-
versió pròxima als 400.000 euros, incloent aquesta primera actuació 
per a reparar el camí de Moja a Daltmar.

Es reforça amb dos nous agents
el servei de Guàrdies Municipals

Reparat el paviment del camí 
que uneix Moja i Daltmar

plaça al municipi durant 6 vegades l’any: dues a Sant Pere Molanta i 
quatre a Moja. Les properes planificades són el 9 de setembre a Sant 
Pere Molanta i el 20 de novembre a Moja.



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó6

L’Arqueocasal d’Olèrdola viu la seva 
4a edició

Fins el proper 20 de setembre es poden sol·licitar les subven-
cions per a la rehabilitació d’edificis. Aquestes subvencions 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tenen com a finali-
tat fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sosteni-
bilitat dels edificis, la conservació en general, la millora de la 
seguretat d’utilització i la millora de l’accessibilitat.

Poden sol·licitar-les les juntes o comunitats de propieta-
ris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, 
els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris 
d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. També poden 
sol·licitar-les les societats cooperatives compostes de ma-
nera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis, i les 
empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels 
edificis.

Les obres de rehabilitació han de començar en un termini 

Aquest 2019 el Casal d’Estiu d’Olèrdola compta amb més inscrits que 
en l’edició de l’any passat. Durant la segona setmana d’activitat, els 
primers dies de juliol, eren 110 els participants, repartits entre la sei-
xantena que gaudien de les activitats a l’escola Circell de Moja i la 
cinquantena que ho feien a l’escola Rossend Montané de Sant Pere 
Molanta. Els registres eren  lleugerament superiors a les dades de la pri-
mera setmana d’activitat i suposen un augment d’una desena d’inscrits 
en cada escola respecte l’anterior Casal d’Estiu.

El Casal l’organitza el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Olèrdola, durant les 5 setmanes compreses 
entre el 25 de juny i el 26 de juliol. L’activitat manté la filosofia d’oferir 
un únic Casal, amb activitats compartides, que es desplega en dues 
seus diferents. Els dilluns es va a la piscina i cada setmana es programa 
una excursió.

De la seva banda, el Casal Jove es va iniciar la darrera setmana del mes 
de juny, després de Sant Joan, i es va reprendre el 8 de juliol amb una 
dotzena de joves inscrits de 1r a 4t d’ESO.

Una dotzena de joves de 12 a 17 anys  han participat durant les dues 
primeres setmanes de juliol en la 4a edició de l’Arqueocasal d’Olèrdola. 
En aquesta original proposta d’activitats d’estiu s’ha continuat 
l’excavació en la zona de cellers medievals, situada fora muralles del 
conjunt monumental d’Olèrdola, al barri de Santa Maria. També s’ha 
procedit a l’excavació de sitges d’habitatges particulars.

L’Arqueocasal l’ha organitzat l’empresa de serveis culturals Tríade, amb 
el suport de l’Ajuntament, el Museu d’Arqueologia, la Generalitat, la 
Diputació i la Universitat de Barcelona.

Més participació al Casal d’Estiu

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis

màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la 
subvenció i l’execució no podrà excedir els 24 mesos.

L’import de les subvencions s’establirà en funció dels costos 
subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de 
l’edifici.

Les persones interessades a rebre més informació o a tramitar aquestes 
subvencions, es poden adreçar al Servei d’Habitatge del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (Tel. 93 890 00 00 – Cita prèvia) .
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Luri Sorroche, nova entrena-
dora del Moja, es converteix 
en l’única entrenadora d’un 
equip sènior federat masculí 
a Catalunya. Aquesta vila-
novina de 29 anys d’edat 
prové de l’estaf tècnic de la 
Joventut Ribetana i ha estat 
entrenadora de la selecció 
de l’estat de Gujarat, a l’Ín-
dia. Li sap greu ser notícia 
i explica que els prejudicis 
que s’ha trobat entrenant 
homes “han marxat ràpid”.
Arriba a la banqueta del 
Moja il·lusionada i amb ga-
nes d’assolir l’ascens a Se-
gona Catalana. Es mostra 

Luri Sorroche entrena l’AE Moja

Nico Melamed, veí de Can Trabal, vol aprofitar l’oportunitat que li dona 
l’Espanyol en incloure’l entre el grup de jugadors que dimecres 3 de 
juliol iniciaven la pretemporada amb el primer equip. Amb 18 anys 
acabats de fer, encara és juvenil i per a ell ja era tot un salt endavant 
començar la temporada amb fitxa del filial. Però l’Espanyol confia en 
la projecció de Nico Melamed, un dels jugadors més destacats del seu 
planter. Per aquest hàbil mitja punta  és “un somni fet realitat”. Toca de 
peus a terra, però treballarà “per aprofitar l’oportunitat”.
Melamed va ser alumne de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Mo-
lanta. Va començar a jugar a la Fundació Atlètic Vilafranca, per després 
passar al Vilanova, incorporar-se al Cornellà i fitxar per l’Espanyol amb 
11 anys. Durant tres anys va formar part de la selecció infantil d’Olèr-
dola que va participar en els campionats comarcals de futbol-7. Acaba 
de completar el Batxillerat i el proper curs iniciarà els seus estudis uni-
versitaris en Administració i Direcció d’Empreses.

Nico Melamed, jugador juvenil veí de 
Can Trabal, a la pretemporada del 
primer equip de l’Espanyol

confiada en la qualitat dels jugadors que té a les seves ordres i anuncia 
que l’equip jugarà un estil de joc “en curt i vistós”.

FESTA MAJOR SANT PERE MOLANTA
ACTES PREVIS A LA FESTA MAJOR

Dissabte 10 d’agost
A les 9, a la Sala TROBADA DE PLAQUES DE CAVA. 

Organitza: CSC Bagà

 A les 18.30, al camp de futbol
 COPA OLÈRDOLA DE FUTBOL ENTRE ELS EQUIPS 

FUNDACIÓ ATLÈTIC VILAFRANCA (2a Catalana)
CFP SANT PERE MOLANTA (4a Catalana)

Diumenge 11 d’agost
A les 10, a la Sala CAMPIONAT DE TRUC. Organitza Carmina Pedrol

PROGRAMA D’ACTES

A les 10 h, OBERTURA D'INSCRIPCIONS PEL TORNEIG 
DE TENNIS TAULA. Organitza Grup de Joves de Sant Pere Molanta 
A les 10.30 h, INICI TORNEIG DE TENNIS TAULA. Organitza Grup de 
Joves de Sant Pere Molanta
A les 17.30 h, TORNEIG DE PETANCA. Organitza:Casal d’Avis de Sant 
Pere Molanta
A les 20 h, a la pista, BALL DE TARDA amb LA BANDA DEL DRAC 
A les 0.30 h, FESTA NIT JOVE amb LA BANDA DEL DRAC i DJ. 
Organitza Grup de Joves de Sant Pere Molanta

   

Dimarts 13 d’agost

A les 21 h, a la sala PREGÓ DE FESTA MAJOR. A càrrec de NENÉN  
A continuació CASTELL DE FOCS    
A les 22.30 h, a la pista, SOPAR POPULAR (DE CARMANYOLA) i 
CINEMA A LA FRESCA (pel·lícula a determinar). 
Organitza: Societat Principal Unió

Dimecres 14 d’agost

A les 20 h, a la pista, BALL DE TARDA amb l'orquestra CHARLOTTE
A les 0 h, a la pista, CONCERT i BALL DE NIT amb l'orquestra 
CHARLOTTE    

Dijous 15 d’agost

A les 12 h, INICI DE LA CERCAVILA, amb els DIABLES, EL DRAC DE 
LAVERN, ELS GEGANTS DE SANT PERE, LES PANDERETES DE 
SANT PERE i ELS GEGANTS DE SANT PERE.  
A les 18.30 h, al camp de futbol MEMORIAL JORDI PETIT entre:
CE OLIVELLA (2a Catalana) - CFP SANT PERE MOLANTA (4 Catalana) 

A les 20 h, a la pista, BALL DE VETLLA amb l'orquestra 
PENTAGRAMA    

Divendres 16 d’agost

A les 10.30 h, a la pista, INFLABES REFRESCANTS
A les 12 h, a l'església, MISSA EN HONOR A SANT ROC, VOT DEL 
POBLE    
A les 18 h, a la pista, ESPECTACLE INFANTIL amb el grup  
BITXICHLETA. Organitza Grup de Joves de Sant Pere Molanta
En acabar XOCOLATADA   
A les 22 h, CANTADA D'HAVANERES amb el grup 
OLLA BARREJADA. Durant l’actuació se servirà rom cremat   
 Dissabte 17 d’agost

 
Diumenge 18 d’agost

De les 12 a les 13 h, a la sala, RECEPCIÓ DE LES TRUITES participants en 
EL CONCURS DE TRUITES.
Seguidament DELIBERACIÓ DEL JURAT i CONCERT VERMUT  
a continuació per finalitzar la festa major, TRACA FINAL DE FESTA. 
    

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó



Butlletí informatiu Municipal d’Olèrdola.
Dipòsit legal: B-45.483/95
Edita: Ajuntament d’Olèrdola
Impressió: Impremta Pagès

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola

OLÈRDOLA · Dissabtes 3, 10 i 17 d’agost · De 19 a 24 h
Conjunt Monumental

18 h. CAMPIONAT DE PETANCA
Hi col·labora: Toldos Montflorit
18.30 h. CAMINADA POPULAR per a totes les edats
21 h. CINEMA A LA FRESCA i 
SOPAR DE CARMANYOLA
22 h. BALLS INFANTILS a càrrec de YOUNG DAN-
CERS CAN TRABAL
22.30 h. DISCO MÒBIL amb regals

8.30 h. CURSA CAN TRABAL – VILADELLOPS
Inscripcions a les 8.15 h al Local Social
10 h. CURSA INFANTIL DE BICICLETES I A PEU, 
al camp de futbol
12 h. MISSA al recinte de l’Ermita de Fàtima
Organitzada per la Hermandad de Nuestra Señora de 
Fátima
12 h. CONCURS DE DIBUIX INFANTIL al Local Social
Hi haurà premis per als millors dibuixos.
14 h. PAELLA POPULAR a càrrec de 
La Paella de l’Isma
Venda de tiquets al bar No te va a gustar. Preu: 8E €
18 h. GIMCANA POPULAR
20 h. BALLS POPULARS i EXHIBICIÓ 
/ TALLER DE COUNTRY
22 h. BALLS INFANTILS a càrrec de 
YOUNG DANCERS CAN TRABAL
A continuació, BALL amb l’Orquestra MAGMA. 
DISCO MÒBIL a la mitja part i regals

10 h. INFLABLES REFRESCANTS i 
FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS
10 h. FINAL DEL CAMPIONAT DE PETANCA
12 h. CONCURS DE TRUITES
Hi haurà premis per a la truita més gustosa, la més 
original i la millor presentada. Caldrà lliurar les truites 
a les 11.30 h
13 h. VERMUT POPULAR
18 h. LLIURAMENT DE PREMIS
18.30 h. XOCOLATADA POPULAR
Seguidament, ESPECTACLE DE MÀGIA
 amb el MAG ZAPPA. 
Cloenda de la Festa Major

Divendres 19 de juliol

Dissabte 20 de juliol

Diumenge 21 de juliol

Mirada mitològica / dissabte 3 d’agost
19 i 19.30 h. Nèctar dels déus: Vinyes, vins i cellers a Olèrdola. Visites guiades (cal reserva prèvia)

20, 20.30 i 21 h. Planetari (cal reserva prèvia)
20.30 h. Posta de sol amb música ambiental

21.30 h. 88 INFINITS, narració a càrrec d’Arnau Vilardebò
De 22.30 a 24 h. Observació del cel a ull nu i amb telescopi
Mirada antropològica / dissabte 10 d’agost

19 i 19.30 h. Entre allò tangible i allò intangible. Ritus i creences entorn la mort
Visites guiades (cal reserva prèvia)

20, 20.30 i 21 h. Planetari (cal reserva prèvia)
20.30 h. Posta de sol amb música ambiental

21.30 h. MARENDA, música tradicional, popular i poesies musicades
De 22.30 a 24 h. Observació del cel a ull nu i amb telescopi

Mirada científica / dissabte 17 d’agost
19 h. Nova llum sobre el nostre passat. De la bioarqueologia a la química

Visita guiada (cal reserva prèvia)
20, 20.30 i 21 h. Planetari (cal reserva prèvia)

20.30 h. Posta de sol amb música ambiental
21.30 h. MIRADES A L’UNIVERS, conte musical sobre els nostres orígens

De 22.30 a 24 h. Observació del cel a ull nu i amb telescopi

Activitat gratuïta amb l’entrada al recinte. Per a més informació: www.macolerdola.cat
Reserva prèvia per a visites guiades i planetari: Tel. 93 890 14 20 / 675 78 29 36  

a/e: mac.olerdola@gencat.cat. Es recomana portar calçat còmode

Olèrdolainformació:

TORNEIG SETMANAL DE PÀDEL (bases al bar de la piscina)

22 h. Cinema familiar a la fresca

11.30 h. AQUA-DANCE i piscina gratuïta
19 h. PARTIT DE WATERPOLO
19.30 h. PARTIT DE FUTBOL SUB’16
21 h. MÚSICA EN DIRECTE amb CROM ACÚSTICS
23 h. CONCERT DE RUMBA-FUSIÓ amb LA MAMBA

11 h.  AQUA-STRECH i piscina gratuïta
11.30 h. INFLABLES AQUÀTICS i JOCS D’AIGUA a la piscina
17 h. ACTIVITATS INFANTILS amb CODO CON CODO 
(jocs infantils i estampació de samarretes)
18.30 h. XOCOLATADA INFANTIL
19 h. CURSA DE NATACIÓ
19 h. SEMIFINALS DEL TORNEIG DE PÀDEL
23 h. CONCERT amb ÚLTIMO TRIBUTO (grup tribut a El Último de la Fila)
Tot seguit, Dj PACO BAENA

9 h. CONCURS DE PETANCA (inscripcions a les 8 h)
11 h. AQUA-MOVE i piscina gratuïta
11.30 h. INFLABLES DE PISCINA amb activitats d’aigua
14 h. MENÚ ESPECIAL DE FESTA MAJOR a la Brasería Uruguaya. Preu: 14E €
18 h. FINALS DEL TORNEIG DE PÀDEL
20 h. MÀGIA FAMILIAR amb EDUARD JUANOLA i 
SOPAR DE CARMANYOLA
22 H. Ball del fanalet amb el Grup MAGMA

Dilluns 29 de juliol

Dijous 1 d’agost

Divendres 2 d’agost

Dissabte 3 d’agost

Diumenge 4 d’agost


