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El ple ordinari de l’Ajuntament d’Olèrdola 
celebrat dilluns 5 d’agost, aprovava diverses 
modificacions del pressupost de 2019. En una 
es donava llum verda a una variació de partides 
del capítol 5 cap al capítol 1, de personal, per 
tal d’assumir l’augment de sou del 0’25% als 
treballadors públics, tal i com preveu el Reial 
Decret Llei aprovat pel Consell de Ministres el 
21 de juny de 2019. Així, el ple d’Olèrdola ha 
aprovat, per unanimitat, l’aplicació d’aquest 
increment retributiu. En aquest punt però, 
la portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va criticar, 
un cop més, el sou de l’alcalde; «els sous dels 
treballadors públics augmenten un 0’25% i el de 
l’alcalde un 30%».

L’altra modificació del pressupost va comptar amb 
el suport del govern i el regidor d’Obrim Olèrdola, 
Joan López, i els vots contraris de les regidores 
d’Esquerra Republicana i Junts per Olèrdola, 
crítics amb els canvis de les partides.

En aquest sentit, el govern descarta inversions 
previstes inicialment per aquest 2019 com el 
circuit de running (pel que cal una modificació del 
pla especial) o la pavimentació i el soterrament 
d’instal·lacions aèries del carrer Manel Crespo 
(del què no s’ha aprovat el projecte i es posposa 
la inversió de cara el 2020). Alhora, es reubiquen 
diners de partides sobredotades, com el camí del 
barri Ferran, pel qual es farà ús de la subvenció de 
la Diputació prevista pel circuit de running.

ERC puntualitzava que la modificació del Pla Es-
pecial de la Muntanyeta ha rebut una única 
al·legació del seu grup municipal, desvinculada del 
circuit de running, i no consideren que això hagi 
de paralitzar la inversió. El regidor d’urbanisme, 
Juanma Samblás, apuntava que aquest projecte 
queda de moment paralitzat, puntualitzant que 
no es comprometen a tirar endavant el circuit 
durant l’any vinent. En aquest sentit, Junts per 
Olèrdola ha estat contundent considerant que el 
govern «es carrega el circuit de running».

Reforma de l’edifici consistorial

La major part de partides modificades, així 
com romanent de tresoreria, passen al projecte 
de reforma de l’Ajuntament del qual l’equip 
de govern s’ha compromès a tenir la redacció 
del projecte i la licitació d’aquest abans del 31 
d’octubre, data límit que estableix la subvenció 
de la Diputació atorgada per aquesta obra. La 

S’aprova una modificació 
de pressupost
que inclou la reforma
de l’edifici de l’Ajuntament

modificació inclou aprovar un suplement de 
375.000 euros per a fer aquesta reforma, la qual 
cosa permetrà que el projecte passi a disposar 
d’una reserva superior als 623.000e. El govern 
municipal ja ha anunciat que es demanarà un any 
de pròrroga per poder fer efectiva la licitació. Des 
de l’oposició, tant ERC com JxO, han criticat les 
presses amb les què s’arribarà al 31 d’octubre i 
les republicanes s’han mostrat també dolgudes i 
«menystingudes» per no haver pogut participar 
en l’informe ni la memòria de la reforma «com 
se’ns va dir en una comissió informativa».

Junts ha criticat també que Olèrdola inverteixi 
més de 36.000e enguany en la redacció del 
projecte del carril bici entre Vilafranca i els Monjos 
que passarà pel Clot de Moja. L’equip de govern 
ha explicat que es tracta del 15% del cost de la 
redacció del projecte que correspon al municipi i 
que l’any vinent s’hi destinarà una altra partida 
econòmica.

La modificació pressupostària atorga finança-
ment també a partides menors com són nou mo-
biliari per a l’Ajuntament i per a l’Escola Bressol 
de Moja, suplements de crèdits, material per a la 
brigada, possibles imprevistos a la xarxa de clave-
gueram o un nou sistema perquè els treballadors 
municipals fitxin.

Un dels arguments de la modificació de pres-
supost per part de l’equip de govern ha estat 
la necessitat de no trencar la regla de despesa 
per poder mantenir el compromís amb els 
treballadors de l’Ajuntament de tornar a la 
jornada laboral de 35 hores. Lucas Ramírez 
assegura, davant les crítiques a aquest argument 
per part de l’oposició, que la modificació «s’ha 
buscat fer-la de la millor manera possible per no 
trencar la regla de despesa».

Junts per Olèrdola i Esquerra Republicana 
votaven també en contra del punt de l’ordre del 
dia de correcció d’errors en els acords d’aprovació 
del projecte de camí de vianants entre Sant 
Pere Molanta i el Barri de Can Ferran, un punt 
que s’aprovava amb els vots favorables d’ApO 
i Obrim Olèrdola. En aquest punt, el regidor 
Juanma Samblás ha especificat que el concurs 
de soterrament de les instal·lacions del Barri 
Ferran que ha quedat desert es resoldrà amb una 
nova partida que s’adjudicarà a una de les tres 
empreses, a les quals s’ha demanat ja pressupost, 
a través de la mesa de contractació. En cap cas, 
es farà la reforma sense el soterrament previst.

El ple també ha ratificat el nomenament de la 
persona que exercirà les funcions de secretariat 
del Registre Civil mentre duri la baixa temporal de 
l’actual titular, així com els dos dies de festa local 
del municipi del 2020, que seran el 31 d’agost i 
l’1 de setembre.

Com sempre, l’equip de govern ha donat compte 
dels decrets d’alcaldia destacant que al setembre 
s’incorpora la nova educadora social dels serveis 
socials municipals, la reforma de diversos parcs 
del municipi entre finals d’agost i principis de 
desembre (cosa que comportarà que durant 
15 dies aquests espais de joc i lleure estiguin 
tancats), o una subvenció de la Diputació de més 
de 2.000e per renovar les banquetes i la xarxa 
protectora del camp del Moja. L’equip de govern 
ha destacat també el bon transcurs de les festes 
majors que ja s’han celebrat al municipi, així 
com l’inici de les activitats dels vespres d’estiu al 
Conjunt monumental.

Precs i preguntes

Al torn de precs i preguntes, els grups municipals 
de JxO i ERC han coincidit en alertar del temps 
d’espera per obtenir cita als serveis socials 
municipals; prop de dos mesos. Des de l’equip de 
govern, la regidora Anna Boada argumenta que la 
nova educadora social permetrà millorar un servei 
que consideren ha estat un encert oferir a nivell 
municipal. La poda i els problemes en alguns 
habitatges derivats de les obres del carrer Major 
de Sant Miquel, han estat altres qüestions que 
JxO ha posat sobre la taula. Juanma Samblás ha 
exposat que enginyers i tècnics ja estan revisant 
i posant solució als problemes amb l’aigua de les 
cases del carrer Major de Sant Miquel, mentre 
que Lucas Ramírez admet mancances del servei 
de jardineria que es milloraran «en el proper plec 
de condicions».

Des d’ERC, les regidores han sol·licitat la 
justificació d’una partida de la Diputació per 
a prevenció d’incendis, que l’equip de govern 
explica que s’utilitza per a la neteja de camins, i 
han reclamat novament un punt lila o d’atenció a 
la violència de gènere durant les festes locals. Les 
republicanes també han anunciat que entraran, 
de nou, una moció perquè l’Ajuntament pengi 
una pancarta de suport als i les preses polítiques 
i exiliats i convida al grup d’Alternativa per 
Olèrdola a encapçalar-la.

Per la seva banda, el regidor d’Obrim Olèrdola no 
va exposar cap prec o pregunta.

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

La reforma vol dotar a l’edifici d’una
major funcionalitat



El curs escolar comença a Olèrdola amb 415 alumnes
La xifra de matriculacions es manté a les escoles bressol, mentre que a les escoles 
Circell i Rossend Montané es registra un lleuger retrocés.

Dijous 12 de setembre al matí s’han repetit les escenes de retrobaments, nervis i contrastos 
d’emocions a les portes de les escoles. L’inici del curs escolar 2019-20 ha tornat a ser un esclat de 
sensacions per a infants, famílies i mestres. A Olèrdola aquest primer dia d’activitat lectiva s’ha 
viscut sense incidències rellevants, amb algunes novetats i confirmant la lleugera tendència al 
descens de matriculacions que es registra en els darrers anys. I és que sumades les quatre escoles 
d’Olèrdola (els dos CEIP i les dues escoles bressol) han començat el curs 415 alumnes, gairebé un 
3% menys que els 427 que ho feien el setembre de l’any passat. 

A l’escola Circell de Moja és on es concentren les majors novetats. El Departament va retirar dos 
dels quatre conjunts de mòduls i això ha obligat a “reaprofitar més” els espais, segons explicava 
la directora de l’escola, Olga Roig. Així, l’aula d’anglès també és la d’experimentació en aquest 
curs i en una mateixa aula s’organitzen els espais de música i arts. 

L’escola compta amb 243 alumnes, 6 menys que el curs passat. En arribar a les 30 matriculacions, 
el grup de 2n s’ha desdoblat i també s’ha passat a desdoblar, de forma interna, el curs de 5è 
per atendre la seva diversitat. El centre compta amb 18 mestres de plantilla i seguirà participant 
en el projecte “Erasmus”, que ha de comportar que durant el mes de febrer s’acullin a alumnes 
provinents de Xipre, Itàlia i Polònia.

A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta 17 mestres de plantilla i una vetlladora atenen 
a 150 alumnes aquest curs. Són 6 infants menys que el curs passat. Àngels Urgell, directora de 
l’escola, posava de relleu que llevat d’una mitja jornada, tota la plantilla repeteix i això és “molt 
important per la continuïtat dels projectes”. Una de les novetats pedagògiques és la participació 
aquest curs en el projecte InnovaMat- “Estima les matemàtiques” que implicarà a tota l’escola. 
L’escola de Sant Pere és un dels centres que actuen com a prova pilot del projecte al país en els 
cicles d’Educació Infantil i Cicle Superior.

Tal i com passa a l’escola Circell, el lleu retrocés en matriculació s’explica perquè el grup de p3 
que entra és menys nombrós que el grup de 6è que va acabar l’escola el juny passat.

A les escoles bressol municipals d’Olèrdola es mantenen les dades globals del curs passat. 
Sumades les matriculacions a l’escola bressol Gotims de Moja i a l’escola bressol El Pàmpol de 
Sant Pere Molanta, són 31 els infants atesos a l’inici d’aquest curs 2019-20. La xifra és idèntica 
a la del començament del curs passat.

A l’escola El Pàmpol, que està en funcionament en una de les aules de l’escola Rossend Montané, 
el grup mixt d’1 a 3 anys l’integren 11 infants, amb 2 places vacants per poder ser cobertes. A 
l’escola Gotims la novetat és que s’organitza un nou grup mixt que acull a nadons i infants d’1 
a 2 anys. El grup el formen 6 infants, incloent 1 nadó. En aquesta escola bressol, el grup de 2 a 
3 anys acull a 14 nens i nenes. Mònica Rebollo, directora de les escoles bressos, anunciava que, 
atenent a l’interès de les famílies, s’oferiria una jornada de portes obertes el mes de novembre 
i una matriculació extraordinària per intentar obrir l’aula de nadons. A les escoles bressol del 
municipi hi treballen 6 educadores: 2 a l’escola El Pàmpol i 4 a l’escola Gotims.

3O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Remodelades les zones
de jocs infantils

Els treballs de remodelació de diversos parcs 
municipals per a infants d’Olèrdola estan en 
marxa des de finals d’agost i el consistori 
preveu que les àrees de joc puguin reobrir 
abans d’acabar aquest mes de setembre  
totalment renovades. De manera paral·lela 
s’ha estat treballant a la plaça de l’Església 
de Sant Miquel, a les places de l’Olivera i 
d’Olèrdola de Moja i a la plaça Montserrat 
Roig de Sant Pere Molanta. Malgrat 
inicialment es pretenia arranjar també en 
altres àrees de joc, no ha estat possible ja 
que no són municipals, sinó de juntes de 
compensació o del bisbat. 
Els treballs de millora dels parcs infantils 
situats a les places públiques d’Olèrdola 
van ser adjudicats per un valor de 65.500e. 
L’equip de govern apunta que la renovació 
té 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”.

Estada a Olèrdola de
l’Oficina del Síndic 
de Greuges

D’acord amb el conveni d’atenció singularit-
zada, signat entre l’Ajuntament d'Olèrdola i 
el Síndic de Greuges, el proper dimecres 9 
d’octubre tècnics de l’oficina del Síndic de 
Greuges de Catalunya es desplaçaran fins 
a Olèrdola per atendre presencialment a les 
persones que hi estiguin interessades per a 
fer qualsevol consulta o reclamació dirigi-
da a les administracions o per la gestió de 
serveis públics. L'atenció s'oferirà al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja, de 10 a 13.30h.
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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, un 
cop passades les desitjades 
i merescudes vacances per a 
tothom, l’equip de Junts per 

Olèrdola continua vetllant i vetllarà per tot 
el veïnat del nostre gran municipi. 
Volem explicar, que passades les eleccions 
municipals, l’alcalde ens va oferir com 
voldríem treballar amb l’equip de govern. 
La nostra resposta va ser que ells havien 
de fer la proposta. Proposta ben rebuda 

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
Volem començar aquest 
escrit felicitant totes 
les parts implicades per 
l’èxit indiscutible de les 
diferents festes majors del 
municipi, viscudes aquest 

estiu. Tal com serà també la de Sant 
Miquel, que tancarà el cicle d’enguany. 
Aquests dies de celebració col·lectiva no 
alteren, però, la dinàmica de treball del 
municipi i pel municipi. Així doncs, aquests 
dies hem vist finalitzar els treballs de 

Benvolguts i benvolgudes 
olerdolencs i olerdolen-
ques,

Lucas Ramírez es puja 
el sou un 30%

Aquesta ha estat la primera mesura que 
ha pres com Alcalde d’Olèrdola. A par-
tir d’ara cobrarà 40.329,- euros anuals, 
que sumats a la Seguretat Social suposa 
un cost acumulat per les arques munici-
pals de 213.000,- euros durant els pro-
pers quatre anys. Des d’ERC considerem 
aquest sou desmesurat per un municipi 
de 3.500 habitants. Per altra banda, s’ha 
fixat una dedicació del 95%, que no és 
més que una argúcia legal per poder 
contractar d’Assessora de l’Alcalde  a l’al-
caldessa de Santa Margarida i Els Monjos 
amb una jornada laboral de 10,78 hores 

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

 

Benvolguts veïns i veïnes 
d´Olèrdola: és l´hora de re-
tornar a la rutina després 

de l’estiu, durant aquest període dins el 
municipi han sorgit nombrosos assumptes 
i no sempre hem estat preparats per im-
plicar-nos o si més no comentar-los. Com 
ja vàrem comentar en el Butlletí del Juliol 
nosaltres estem immersos en un procés de 
definició i debat interns, necessari per po-
der desenvolupar i executar un pla de tre-
ball per als pròxims quatre anys. Un dels 
principals problemes que patim és l´enve-

GRUP  MUN IC I PA L  OBR IM  OLÈRDOLA

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

substitució dels parcs infantils al municipi 
per uns de més moderns i atractius, 
alhora que més segurs i còmodes pels 
seus usuaris, els nostres infants. És un 
projecte pel qual es va fer una important 
dotació pressupostària i ara arriba per fi 
al seu acompliment. Iniciem també un 
nou projecte important com és la reforma 
integral de l’ajuntament. L’actual seu és 
un edifici amb gairebé un segle d’història 
i al llarg d’aquests anys ha tingut diferents 

funcions. Això ha comportat que la 
distribució dels diferents espais hagi patit 
variacions constantment fins al dia d’avui 
en què, amb les condicions actuals, l’edifici 
es troba al límit de les seves possibilitats 
i amb una estructura obsoleta. Aquesta 
reforma està pensada per dotar l’edifici 
d’una major funcionalitat, tant pel 
personal de l’ajuntament com pel ciutadà, 
redistribuint tots els espais per tal que els 
diferents departaments puguin interactuar 

amb una major eficiència i que l’atenció 
a les persones sigui més personalitzada 
i ajustada a les seves necessitats, i 
és complementària al nou model de 
governança aprovat pel ple municipal 
el 12 de juliol d’enguany. Tot plegat 
amb l’objectiu de fer de l’Ajuntament 
d’Olèrdola una administració moderna i 
eficaç. Aquesta és una de les bases per 
fer el nostre municipi molt millor encara. I 
entre totes i tots ho farem possible!

setmanals (amb una dedicació del 100% 
legalment no podria). Per cert, algun dia 
ens haurien d’explicar perquè la dinamit-
zadora de la gent gran ha de ser una as-
sessora de l’alcalde i no una treballadora 
més de l’Ajuntament.

Continua la falta de transparència  
Tot i que per llei un municipi de menys 
de 5.000 habitants no té necessitat de te-
nir Junta de Govern, l’equip de govern la 
torna a constituir al temps que traspassa 
quasi totes les competències del Ple a la 
Junta de Govern, on l’Alcalde i els regi-
dors d’Apo ho decidiran tot a porta tan-
cada, obviant la publicitat dels plens i la 
participació de l’oposició. 

Els dos regidors i la regidora d’ApO que 
legalment formen la Junta de Govern junt 
a l’Alcalde s’enduran 1.050,- euros men-

suals a més dels 262,- euros bimensuals 
per assistència a plens que rebran totes 
les regidores i regidors del Consistori.  

Nou model de governança
Li diuen així al nou organigrama que en 
realitat és un galimaties. Les competèn-
cies de cada regidor o regidora són molt 
disperses i en ocasions juxtaposades o 
compartides. La manca de claredat a l’ho-
ra de saber de qui és la responsabilitat de 
cada àrea pot crear confusió i no s’avé 
molt amb la transparència.

Reforma edifici Ajuntament
Al Ple del 5 d’agost es va aprovar una 
modificació de pressupost que incrementa 
la reserva per la reforma de l’Ajuntament 
fins els 623.000,- euros. A la passada 
legislatura es va acordar constituir una 

comissió amb participació de l’oposició 
que ni tant sols s’ha convocat. Des d’ERC 
considerem que de ben segur hi ha altres 
necessitats al municipi molt més urgents i 
que la reforma si s’ha de fer també podria 
ser més modesta.

Pista de running
Al ple de 5 d’agost vam saber que la pis-
ta de running no es farà ni aquest any ni 
el 2020. Recordem que va ser una de les 
promeses electorals de fa quatre anys. 

Aniversari Primer d’Octubre
A portes d’una sentència que es preveu 
dura i d’escarment, celebrarem el segon 
aniversari del primer d’octubre. 
Us encoratgem a mantenir viu aquest es-
perit i empoderar-vos per aquesta tardor 
que es preveu difícil.

per part nostra i perquè sempre estem 
disposats a treballar per Olèrdola, però a 
dates d’ara, encara esperem resposta.
Tenim molt d’interès en què totes les 
propostes i promeses fetes es compleixin 
i perquè així sigui, en el primer ple, en 
l’apartat de precs i preguntes les dues 
representants de Junts amb el suport 
de tot l’equip veiem que la insistència 
d’arreglar els parcs infantils està donant 
resultat. També ens vam interessar per la 

neteja de les branques dels arbres, cosa 
que a hores d’ara hi ha llocs on s’ha fet i 
d’altres no. Exemple com aquest és el que 
fa tenir cura de tots els veïns i veïnes, ja 
que tots els temes són importants, i com 
a tal, nosaltres ens preocuparem de que 
no manqui res.
Nosaltres continuarem treballant per a 
tots els ciutadans amb les propostes que 
vam presentar amb el nostre programa, 
un programa proper, quotidià i real. 

Donarem el millor servei, ens aproparem, 
us escoltarem i podreu donar la vostra 
opinió a través del nostre twitter 
@juntsxolerdola, instagram @
juntsperolerdola i web www.
juntsperolerdola.cat. 
En breu posarem una data i lloc on ens 
podreu trobar i compartir les vostres 
propostes i suggeriments.
Tot objectiu té una finalitat, i la 
nostra és Olèrdola.

lliment del municipi. Això és un problema 
que no només ens afecta al nostre muni-
cipi, però sí cal un gran esforç per part de 
tots per posar-hi remei, per la nostra part 
estem iniciant un estudi per poder afron-
tar el problema, un cop finalitzat propo-
sarem iniciatives tant a la ciutadania com 
al Govern del municipi per poder afrontar 
el problema. 
En una altra línia de treball estem esta-
blint un pla per parlar amb totes les en-
titats per veure quina és la realitat amb 
la que treballen, quines mancances patei-

xen i quines solucions podem aportar-hi. 
Lamentem que en alguna de les Festes 
Majors hi hagi hagut alguna activitat que 
no s´hagi pogut realitzar i aportarem el 
nostre granet de sorra per evitar que es 
repeteixi aquesta situació. Lamentem la 
pèrdua de l’equip femení del Base Olèrdo-
la, farem tot el possible per evitar aques-
tes situacions. Volem aprofitar l´ocasió per 
felicitar doblement a la nova entrenadora 
de l´Agrupació Esportiva Moja Luri Sor-
roche tant pel seu nomenament com pel 
resultat en la primera jornada de la lliga, 

molts ànims tant per a ella com per als 
jugadors. Volem demanar-vos que sigueu 
partícips de les diverses activitats que es 
realitzen al municipi ja siguin les organit-
zades per les entitats com per les d´origen 
oficial, fa que el municipi estigui viu i po-
dreu donar valor a l´esforç necessari per 
dur-les a terme. Us animem a posar-vos 
en contacte amb nosaltres si creieu que 
hi ha assumptes que se’ns passen per alt 
o estem mal enfocats, podeu escriure a 
Obrimolerdola@gmail.com. 
Gràcies
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L’Ajuntament d’Olèrdola i el Museu d’Arqueologia de Catalunya han 
coincidit en oferir una valoració del tot positiva de la segona edició del 
cicle “Vespres d’estiu al castell d’Olèrdola”, que dissabte 17 d’agost 
arribava a la seva tercera i darrera sessió. Tant la regidora de cultura, 
Anna Boada, com la responsable de la seu d’Olèrdola del Museu 
d’Arqueologia, Núria Molist, han assenyalat que el format d’activitats 
que es proposen durant els “Vespres” ha estat un encert per a difondre 
el jaciment durant l’estiu i fer que el cicle se situés entre les propostes 
culturals destacades que es poden fer al Penedès durant els tres primers 
caps de setmana d’agost.

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Fina Mascaró pren possessió
com a consellera comarcal

Els “Vespres d’estiu al castell d’Olèrdola” han captivat a 600 persones
Anna Boada expressava la satisfacció de l’Ajuntament per la participació 
registrada, que sumades les tres sessions ha arribat a les 600 persones. 
La regidora de cultura feia notar que entre els assistents s’ha comptat 
amb forces veïns d’Olèrdola i del seu entorn, però també de localitats 
com Lleida o Manresa.
Per Boada, cicles com els “Vespres d’estiu” contribueixen a difondre 
de manera diferent i atractiva un patrimoni “que cal preservar i donar 
a conèixer”. Boada subratlla que a Olèrdola “som uns privilegiats” en 
disposar d’un espai tan carregat d’història com el conjunt monumental 
i que alhora ofereix “unes vistes espectaculars” del Penedès.
La responsable de la seu d’Olèrdola, Núria Molist, considerava que 
s’havia millorat l’oferta de l’any passat i s’havia aconseguit oferir 
una programació que es diferenciés d’altres propostes culturals. Per 
Molist, “hem trobat la línia” i desitjava que es mantingués aquesta 
col·laboració entre l’Ajuntament i el Museu per a seguir oferint el cicle 
dels “Vespres” cada any. Molist també assenyalava que la programació 
permetia gaudir de l’entorn de manera tranquil·la, combinant les visites 
comentades, l’espectacle que cada setmana es programava, o les 
propostes d’observació del cel, incloent la instal·lació d’un planetari.
A l’èxit de la segona edició dels “Vespres d’estiu al castell d’Olèrdola” 
també hi ha contribuït la novetat de disposar de propostes 
gastronòmiques del restaurant la Posada de Sant Pere Molanta i dels 
vins i caves de Masia Can Pasqual.

Entre els 33 representants que dissabte 20 de juliol prenien 
possessió com a consellers comarcals de l’Alt Penedès per aquest 
mandat, només hi ha una única presència d’Olèrdola. Es tracta de 
Fina Mascaró, que repeteix participació en el grup comarcal d’ERC. 
Mascaró exposava que “costa d’entendre” el pacte de Junts per 
Catalunya amb el PSC, quan ERC havia “estès la mà” i sumaven per 
a poder garantir un govern amb forces independentistes. 
Mascaró recordava que l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, era 
en l’anterior mandat conseller comarcal del PSC pel pacte que 
mantenien aquest partit i ApO. A la portaveu del grup municipal 
d’ERC a Olèrdola li “sap greu” que no hi hagi cap altre representant 
més del municipi al Consell Comarcal i expressava el seu desig que 
Mari Carme Villanueva, designada ara suplent en el grup del Consell 
Comarcal de Junts per Catalunya, passi a ser en un futur de nou 
consellera comarcal.
Fina Mascaró posava l’accent en què són consellers comarcals i 
treballaran “per a tota la comarca”, però sí que indicava que la seva 
participació al Consell pot fer que es disposi d’informació per a que 
el municipi millori serveis i aprofiti l’actuació que pugui fer-se des 
de l’ens comarcal.

Visites guiades al Sant Sepulcre i a Moja
L'Ajuntament organitza la visita al Sant Sepulcre dins les Rutes pel Pa-
trimoni, el diumenge 20 d'octubre, en tres torns de visita guiada gratuï-
ta: a les 10.30 h.; 11.30 h. i 12.30 h.
El Sant Sepulcre és l´única església romànica de planta circular del Pene-
dès. Fou la seu d´un Priorat de canonges militars del Sant Sepulcre fins el 
segle XV i el 1954 es descobriren unes pintures romàniques del segle XI, 
sobre el judici final. També es farà visita exterior de la casa del qui va ser 
marquès d'Olèrdola, Francesc de Paula Rius i Taulet, que va ser alcalde 
de Barcelona, al segle XIX. El Sant Sepulcre és un Bé Cultural d´Interès 
Nacional declarat Monument Històrico-Artístic.
A Moja el dissabte 2 de novembre a les 10.30 h es visitarà la seu del 
Celler Cooperatiu, obra de César Martinell, coneguda com una de les 
“catedrals del vi”. També es visitarà  l'església romànica de Sant Cugat, 
l'església de Sant Jaume i l’exterior de la Torre.
Per participar en les visites cal fer la inscripció a oldl.turisme@olerdola.
cat o al telèfon de l´Ajuntament el 938903502. Les places són limitades 
i es prega puntualitat.
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L’Atlètic Vilafranca guanya amb rotunditat la 32a Copa Olèrdola

La Fundació Atlètic Vilafranca es va emportar la 32a edició de la Copa 
Olèrdola de futbol, disputada a partit únic dissabte 10 d’agost al camp 
del Sant Pere Molanta. L’equip vilafranquí es va imposar al Molanta 
per 2-7, evidenciant la diferència de categoria existent entre la quar-
ta catalana on està l’equip olerdolenc i la segona catalana on milita 
l’Atlètic. 
El partit va tenir un altre protagonista, el jugador del RCD Espanyol 
Nico Melamed, veí de Can Trabal. Ell va fer el servei d’honor. Melamed 
es mostrava content de poder assistir al partit ja que era especial per 
ser olerdolenc i haver jugat a la Fundació. Pere Sadurní, regidor d’es-
ports de l’Ajuntament d’Olèrdola, es mostrava content de l’èxit de la 
Copa Olèrdola tant per la bona assistència de públic com per haver-se 
enfrontat el Molanta a un rival de primer nivell.

El club BTT El 
Bressol ha pro-
gramat pel pro-
per diumenge 
6 d’octubre la 
celebració de 
la 20a cursa de 
muntanya Pu-
jada al Castell 
d’Olèrdola.
Per tercer any 
consecutiu, de 
manera pa-

La 20a cursa de muntanya es 
disputarà el 6 d’octubre

ral·lela a la cursa, també s’ha previst el mateix dia la realització d’una 
caminada que resseguirà diferents construccions de pedra seca ins-
tal·lades al municipi.
Un dels propòsits serà superar la discreta inscripció registrada durant 
l’any passat, quan la prova reunia a 103 inscrits, sumant tant els parti-
cipants de la cursa com els de la caminada. En l’edició del 2018, la 19a, 
el clar guanyador de l’apartat masculí va ser Gerard Gil i en la categoria 
femenina s’imposava Raquel Merchan.

Punt d’informació turística
Després de l’aturada del mes d’agost, ha reobert a l’edifici de l’Ajun-
tament el Punt d’Informació Turística d’Olèrdola. El Punt d’Informació 
estarà obert els dissabtes i diumenges fins el 29 de desembre, en horari 
de 10 del matí fins a les 13.30 h. També obrirà  l'1 de novembre i el 6 
de desembre. I restarà tancat el 25 i 26 de desembre.
El punt d’informació el gestiona l’empresa especialitzada High Remark 
i va destinat a visitants i veïns, donant informació gratuïta de les rutes 
i activitats que es realitzen tant al Parc d´Olèrdola com en la resta del 
municipi. També permet obtenir tota la informació de comerços, restau-
radors, allotjaments i patrimoni present a Olèrdola.
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Dissabte 5

A les 21.00 h SOPAR DE TAPES i ESPECTACLE HUMORÍSTIC

a càrrec d’en TONI REGUEIRO (amb tiquet previ)
venda d’entrades els dies 28 i 29 de setembre de les 18 a les 20 h 

al local Rossend Montané

Divendres 11

A les 20 h TEATRE dins el cicle “ESCENA OLÈRDOLA”   

PÍNDOLES. TEATRE BREU EN ESPAIS VIUS
Punt de trobada al Local Rossend Montané. Preu 3,5E

A les 21.30 h PREGÓ a càrrec del Grup de Teatre L’ARREL
al local Rossend Montané.

A les 22.15 h PIROMUSICAL al pàrquing de la Casa del Conill (pirotècnica igual)
En acabar BOTIFARRADA  a la Plaça de l’Església (La Casa del Conill)

A les 23.30 h KARAOKE amb el Grup musical

LOS 1000 HOMBRES 
a la Plaça de l’Església (en cas de pluja la botifarrada i el karaoke es faran 

al local Rossend Montané)

Dissabte 12

A les 8 h SARDINADA i XOCOLATADA al pàrquing de la Casa del Conill 
A les 10.30 h TORNEIG DE TENNIS TAULA al local Rossend Montané.

A continuació VERMUT POPULAR
A les 17 h FESTA HOLI a la plaça de l’església (Venda de pols de colors a la 

mateixa plaça) i en acabar XOCOLATADA
(en cas de pluja l’espectacle infantil es farà al local Rossend Montané)

A les 19 h MISSA SOLEMNE
A les 19.30 h TABALADA PEL POBLE (sortida des de la Plaça de l’Església)

A les 20 h SORTIDA DEL SANT AMB TORXES (trobada a l’església)
A les 21 h SOPAR DE CARMANYOLA (vi i aigua a càrrec de la Societat La Lleialtat)

A les 23 h ACTUACIÓ del GRUP MUSICAL 

GINA & THE TONICS al local Rossend Montané. 

Seguidament actuació de  ELS MAGNÍFICS
Dj SIXTYNINE i Dj JORDI SAYOL

Diumenge 13

A les 11.30 h CERCAVILA amb els BALLS POPULARS DEL MUNICIPI i TABALADA
amb el BALL D’ENVEJA (sortida davant de l’Ajuntament). 

En arribar a l’església ENTRADA DEL SANT PATRÓ i OFRENA FLORAL 
EXHIBICIÓ DELS BALLS i VERMUT POPULAR DELS 80 a càrrec del

Dj DAVID (a la Plaça de l’Església al local Rossend Montané) 
A les 14.30 h FIDEUÀ POPULAR (amb tiquet previ). Preu per persona 5E

Venda de tiquets els dies 28 i 29 de setembre i 1 i 5 d’octubre 
de les 18 a les 20 h al local Rossend Montané.

A les 17.00 h NARRACIÓ DE CONTES FAMILIARS amb JORDINA BIOSCA
A les 18 h EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

 a càrrec del CLUB RÍTMICA OLÈRDOLA
A les 20 h TRACA FI DE FESTA (a la Plaça de l’Església)

FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL 
D’OLÈRDOLA 2019

Dies: 11, 12 i 13 d’octubre

Festes majors amb
molta participació
Les festes majors de Can Trabal, Moja, Dalt-
mar i Sant Pere Molanta, celebrades aquests 
mesos de juliol i agost, s’han viscut amb una 
elevada participació i implicació dels veïns. El 
civisme, les ganes de compartir moments lúdics 
i l’absència d’incidents rellevants han estat ele-
ments comuns que han definit aquestes festes 
del municipi. A Moja s’estrenava el nou ball de 
Cavallets en una cercavila que comptava amb  
els Diables petits de Les Roquetes, el Ball de 
Diables de la Riera de Rubí i els gegants de 
Sant Marçal; a Daltmar es recordarà durant 
molt de temps la massiva assistència al concert 
de “El último tributo” i la cercavila de la Festa 
Major de Sant Pere Molanta va comptar amb 
el Ball Pla de Vilafranca, el renovat Drac de La-
vern i el Ball de Gitanes de la Granada.
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Àries de 
reservat

Músiques 
amb ànima

Píndoles 
Teatre breu

en espais vius

Barbes
de balena 
O de què estan 
fetes les cotilles

Píndoles
T E AT R E  B R E U  E N  E S PA I S  V I U S

Una experiència única de viure el teatre breu, de prop i 
en espais on ningú s’imaginaria veure-hi (ni fer-hi) arts 
escèniques. Proposem un circuit teatral amb tres obres 
breus i intenses, a tocar de l’espectador: La vella eva-
sió, Tot inclòs i El catalon d’una nit d’estiu.

11 DIVENDRES

D’OCTUBRE
420 h. Local Rossend Montané. Sant Miquel d’Olèrdola

26 DISSABTE

D’OCTUBRE
419.30 h. Església del Castell d’Olèrdola

Anna Aparicio (veu) i Mario Bernaus (guitarra) ofe-
reixen un repertori amb un toc intimista i proper que va 
de la música tradicional americana i llatinoamericana, 
fins a la música de casa nostra, amb cançons d’ahir, 
d’avui i de sempre.

09 DISSABTE

DE NOVEMBRE
420 h. Local Nou. Moja

A partir de la figura de la primera dona llicenciada en 
medicina a Catalunya, Dolors Aleu i Riera, reflexionem 
sobre les dones d’ara i d’abans. Elles portaven cotilla, i 
nosaltres? Ens hem tret les cotilles reals i figurades que 
ens constrenyen? 

Els Pirates Teatre. Direcció: Mònica Bofill. Interpretació: Ariadna Cabiró, 
Laura López, Núria Cuyàs i Anna Romaní.

Direcció Marc Rosich. Interpretació: Elena Martinell (soprano 
coloratura) i Glòria Garcés (pianista).

23 DISSABTE

DE NOVEMBRE
Una soprano i la seva pianista han estat contractades 
per a un concert privat molt especial. Els clients, de 
gustos peculiars, volen rebre l’any nou amb música, 
però sense cap testimoni i elles treballaran amb els 
ulls embenats.

420 h. Casal Molatenc. Sant Pere Molanta

Preu de l’entrada: 3,50 € 

Organitza: Amb el suport de:
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Olèrdolainformació:

MOJATAST
2019

28 de setembre a la Plaça de l'esglèsia de Moja *

19.00 h:   Inaguració de la 3ª edició del Mojatast.

19.00 h a 22 h:   Fira gastronòmica d'àmbit local, 
on es podran degustar productes de Cal Mitjans, 
Forn Rius, La Granja, Caves Hill, Alemany&Corrio
 i del Celler Cooperatiu de Moja. 
I un punt de tapes calentes, cuinades al moment de la 
mà de Josep Mª Neyra.

19.30 h a 21 h:   concert de música en directe
amb Interplay Quartet.

19.00 h a 21 h:   taller i jocs de circ per a tothom, 
a càrrec de Viu i Riu.

22.00 h:   cloenda del Mojatast 2019.

En cas de pluja el Mojatast es farà al Local Nou.

Organitza: Col·labora:

2 OCTUBRE

SESSIÓ GRATUÏTA DE 
MOVIMENT SOMÀTIC
Reserva la teva plaça i vine a provar. 
Tenim dos grups:
1ºsessió a les 15.00 h
2ª sessió a les 19.00 h
Reserves al telèfon 608514599 (Roser) 
ó ateneumogenc@gmail.com

3 OCTUBRE

19:00: xerrada cicle 
medi ambient
"CONTAMINACIÓ DE L'AI-
GUA"
Al centre cívic La Xarxa.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.

24 OCTUBRE

19:00: xerrada cicle 
medi ambient
"CONTAMINACIÓ DE L'AIRE"
Al centre cívic La Xarxa.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.

26 OCTUBRE

10:00-13:00h: xerrada-taller 
PAS PERSONES ALTA SENSIBI-
LITAT
A la sala Polivalent del centre 
cívic la Xarxa.
Cal inscripció prèvia al 608514599 
(Roser) ó ateneumogenc@gmail.com.
Activitat gratuïta per SOCIS ATENEU.
Donatiu de 3e per NO SOCIS de l'Ateneu 
Mogenc Fem Poble.

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola

ACTIVITATS MES D’OCTUBRE

ATENEU MOGENC


