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Per la ubicació i els elements d’interès que conté, 
Olèrdola és un municipi amb un ampli marge per 
a créixer en visites turístiques. Amb el propòsit 
d’impulsar actuacions que promoguin aquesta 
capacitat d’atracció, l’Ajuntament  va obtenir de 
la Diputació de Barcelona el suport per a elaborar 
el Pla Estratègic de Turisme d’Olèrdola. Després 
d’un any de treball comptant amb les aportacions 
d’agents del territori i sessions de participació, 
el Pla es presentava el passat 26 de setembre 
a la finca Viladellops. El document defineix 
quatre programes estratègics, amb els seus 
corresponents plans d’acció. En l’àmbit dedicat al 
disseny i desenvolupament de productes turístics 
se situa el propòsit de treballar el projecte 
“Olèrdola 2030” per a potenciar les visites en 
el principal reclam turístic del municipi, el castell 
d’Olèrdola.

En la presentació, el regidor de turisme de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, indicava 
que amb el Pla es volia fer “un pas endavant” 
en la definició de línies de treball en el turisme a 
Olèrdola. Sadurní recordava que l’Ajuntament ha 
realitzat la senyalització d’elements patrimonials, 
organitza rutes pel patrimoni, manté obert un 
punt d’informació turística els caps de setmana, 
participa en els projectes de la Carretera del 
Vi, la Via Augusta i els Castells de Marca i s’ha 
incorporat al Consorci de Promoció Turística.

El diputat delegat de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, Joan Lluís Ruiz, recordava que la raó 
de ser de la institució provincial era la de donar 
servei als municipis i indicava el propòsit de situar 
la destinació turística de Barcelona ”més enllà 
de Barcelona capital”, de manera atractiva. Ruiz 
assenyalava que ja estava superat el debat sobre 
els suposats perills del turisme per la identitat dels 

Olèrdola ja té Pla Estratègic 
de Turisme

municipis perquè “el turisme és una oportunitat”. 
En el cas d’Olèrdola, subratllava que comptava 
amb grans actius com el jaciment arqueològic, 
la proximitat a parcs naturals i l’enoturisme. El 
diputat indicava que ara calia que el municipi es 
fes seu el Pla Estratègic i emplaçava a ser molt 
“proactius“ en la recerca de col·laboració pública 
i privada.

El president del Consorci de Promoció Turística 
del Penedès, Ramon Riera, resumia que el 
Pla Estratègic “endreça, identifica i dona 
professionalització” als actius que conté el 
territori. De manera vehement feia una crida al 
treball conjunt, convidant a veure el veí “com un 
col·laborador i no com un competidor”.

Rafael de Villasante, autor del Pla Estratègic, feia 
notar el gran creixement que pot tenir Olèrdola 
en visites, per això assenyalava els objectius 
de millorar la promoció del castell, aprofitar 
productes existents per a vincular-los, realitzar 
actuacions “d’acupuntura turística” per millorar 
serveis, així com adreçar la destinació al perfil 
del turisme familiar i incorporar el Turisme 
d’Interessos Especials.

Quatre eixos estratègics amb 
les seves accions

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Un dels eixos estratègics per ampliar 
la capacitat d’atracció del municipi 
és el projecte “Olèrdola 2030”, que 
persegueix potenciar el Conjunt 
monumental

Els quatre eixos estratègics que defineix el Pla 
són el de dissenyar i desenvolupar productes 
turístics del castell d’Olèrdola; oferir comunicació 
continuada, generant continguts de qualitat i 
acollint-se a marques reconegudes ja existents; 
definir un àmbit de gestió turística municipal 
permanent; i millorar la qualitat de vida amb la 
protecció del patrimoni i el medi.

El Pla d’Acció desenvolupa aquests quatre eixos 
amb propostes d’actuació. En l’eix de productes 
turístics, destaca el propòsit d’impulsar el 
projecte “Olèrdola 2030” amb lideratge “que 
ha de ser municipal”. També es recull l’impuls 
a la programació d’activitats a Olèrdola, la 
creació d’una Àrea de Servei i Pernoctació 
d’autocaravanes, fer itineraris entre els tres 
parcs (Foix, Olèrdola i Garraf) i distingir-se com a 
destinació de turisme familiar.

En l’àmbit de gestió, es considera que s’ha de 
crear un “Comitè de coordinació turística” que 
defineixi un full de ruta de les accions a prioritzar. 
En comunicació s’indica que cal un Pla de 
Comunicació amb incidència a les xarxes socials,  

generar continguts, millorar i actualitzar el web 
municipal o editar un mapa turístic. En l’àmbit 
de millora de la qualitat de vida, s’assenyala la 
previsió d’actuacions “d’acupuntura turística”. 
Com a exemple Villasante indicava que calia 
corregir que el camí de Vilafranca a Moja acabés 
a la zona de contenidors. També s’incorpora 
el treball per promoure el comerç de qualitat i 
proximitat, la protecció patrimonial i la possibilitat 
de cercar un agermanament europeu amb algun 
municipi que també tingui castell.

Carla Coca, tècnica de cultura, va anunciar 
que en aquest darrer trimestre de l’any 2019 
es treballaria per a desgranar la planificació i 
definir un “full de ruta turístic”. Es començaria 
a treballar en continguts nous per a la web i 
xarxes socials, la millora d’itineraris locals i fer les 
primeres passes del projecte “Olèrdola 2030”.

Marcelo Desvalls, propietari de finca Viladellops, 
indicava que el Pla Estratègic connecta amb 
el projecte d’enoturisme que es realitza a 
Viladellops, basat en la història, el paisatge i la 
cultura.

Lideratge de l’Ajuntament amb 
la col·laboració de tothom
Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, elogiava el Pla 
i subratllava que l’Ajuntament ha de liderar però 
per a que el pla sigui útil “cal la col·laboració de 
tothom”. Ramírez feia notar que es buscava posar 
Olèrdola “en el mapa turístic a nivell de país”.

L’acte va comptar amb la presència de repre-
sentants d’agents que intervenen en activitats 
turístiques a Olèrdola. Entre les persones assis-
tents també hi havia regidores de dos dels grups 
de l’oposició. Mari Carme Villanueva, portaveu de 
Junts per Olèrdola, resumia que el pla “fa molt 
bona pinta” i considerava que era bona la idea 
de crear un comitè “que impliqués a tots els 
sectors”.

Fina Mascaró, portaveu d’ERC, recordava que el 
seu grup en l’anterior mandat ja va insistir en fer 
actuacions com la senyalització al municipi o la 
correcció de l’impacte visual dels contenidors. 
Aquest grup municipal agraïa que se’ls hagués 
convocat a la presentació però lamentaven que 
en les sessions prèvies no se’ls hagués tingut en 
compte.
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El ple de l’Ajuntament rebutja la 
sentència del procés
La moció aprovada també exigeix l’amnistia 
dels presos polítics

En un ple extraordinari de caràcter urgent celebrat dimarts 15 d’octubre a 
la nit, l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava una moció de rebuig a la sentència 
condemnatòria del procés. La moció s’aprovava amb els vots favorables d’ApO, 
ERC i JxO, mentre que el regidor del grup PSC-Units, Joan López, votava en 
contra. 
La moció havia estat elaborada per l’AMI i l’ACM i inclou, a més del rebuig a 
la sentència “constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats 
de la ciutadania de Catalunya”, la demanda de “llibertat immediata de tots els 
presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells”. En un altre dels punts 
la moció recull  “el compromís amb el dret a l’autodeterminació” i es reafirma 
en el  caràcter “pacífic i no violent del moviment independentista català”.  La 
moció continua exigint “al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat 
de les persones escollides democràticament a les diferents institucions 
catalanes”. Amb l’acord l’Ajuntament es compromet a treballar conjuntament 
amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya i a 
participar, “com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea 
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat”.
La moció conté l’adhesió a les mobilitzacions de rebuig a la sentència, el 
compromís de participar en un acte convocat el 26 d’octubre pel president 
de la Generalitat i, finalment, l’expressió de la “més ferma voluntat de seguir 
treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania”.

Dijous 28 de novembre es presentarà el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge
Amb el propòsit de prendre mesures efectives 
per afavorir l’accés a l’habitatge,l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha promogut la redacció aquest 
2019 del Programa d’Actuació Municipal 
d’Habitatge. Plantejat com l’instrument que 
ha d’orientar la política d’habitatge d’Olèrdo-
la en els propers 4 anys, inclou actuacions per 
a fer front a la manca d’habitatge i l’anome-
nada exclusió residencial. Aquestes mesures 
van des de l’assessorament fins a la modifica-
ció dels instruments urbanístics.
Per a presentar aquest conjunt d’actuacions i 

especialment les dissenyades per  afavorir el 
lloguer assequible per als joves d’Olèrdola, 
que avui ho tenen molt difícil per realitzar el 
seu projecte de vida al nostre municipi, l’Ajun-
tament convoca un acte públic el proper di-
jous 28 de novembres, a les 19.30h, al Local 
Nou de Moja.
De manera especial es demana la participa-
ció tant al jovent que cerca habitatge com als 
propietaris que tinguin habitatges buits o casa 
seva sigui prou gran com per pensar en apro-
fitar-la millor i treure’n rendiment.

Inclou actuacions dissenyades 
per afavorir el lloguer 
assequible per als joves 
d’Olèrdola

Es presenten 5 queixes durant
l’estada de l’Oficina del 
Síndic de Greugues a Olèrdola

L’Oficina del Síndic de Greuges 
de Catalunya rebia dimecres 9 
d’octubre al matí 5 visites en el seu 
desplaçament a Olèrdola. Cadascuna 
de les persones ateses per l’equip del 
Síndic al Centre Cívic La Xarxa de 
Moja va presentar una queixa.

Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, 
temes relacionats amb sanitat, urbanisme, mobilitat i 
molèsties per sorolls. Tres de les cinc queixes presentades 
anaven adreçades a l’Ajuntament d’Olèrdola. Totes les 
visites ateses, excepte una, eren de persones veïnes 
d’Olèrdola.
La visita anual de l’oficina del Síndic forma part dels acords 
que estableix un conveni de col·laboració personalitzada 
signat entre l’Ajuntament d’Olèrdola i la Sindicatura.
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L’Ajuntament continua sent el titular 
de la carretera de Daltmar

S’adjudica a Nou Verd el contracte de neteja, manteniment i conservació de les 
zones verdes
L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat a Nou Verd el contracte de neteja, manteniment 
i conservació de les zones verdes del municipi. El contracte és anual, a comptar des 
d’aquest mes d’octubre, i s’ha adjudicat per un import de 91.833E. El servei comprèn el 
manteniment, la neteja i recollida de les deixalles existents a les zones verdes, l’arbrat i 
jardineres públiques als tres pobles, les dues urbanitzacions i els dos polígons industrials. 
També inclou el manteniment d’altres espais fora dels propis nuclis urbans, com barriades 
que disposin d’arbrat o zona verda, camps de futbol, cementiris municipals i espais de la 
finca municipal de la Muntanyeta.
L’empresa també assumeix el desbrossat, neteja i tractament de passos que a les 
urbanitzacions uneixen carrers transversalment. Per contracte, cada dia laborable 
l’empresa revisarà i netejarà aquestes zones verdes del municipi. En el cas de dies festius 
seguits, no transcorreran mai més de 72 hores sense que siguin ateses aquestes tasques 
de neteja.
La regidora de medi natural de l’Ajuntament d’Olèrdola, Mireia Mancera, destaca que 
s’han introduït mesures per a garantir la millora del seguiment i planificació per a fer més 
eficient el compliment d’aquesta neteja i manteniment de les zones verdes. Aquestes 
millores han d’evitar que es produeixin tasques insuficients com les detectades en els 
darrers mesos en algunes zones del municipi en la poda en verd. El contracte aprovat ara 
és un ”contracte pont” que ha de permetre seguir prestant el servei i disposar del temps 
suficient per a elaborar els plecs de clàusules administratives i tècniques d’un nou concurs 
de neteja, manteniment i conservació de zones verdes, més ambiciós, que inclouria també 
la neteja i manteniment de parcel·les particulars i municipals no edificades.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha confirmat que la Generalitat 
ha desestimat la proposta traslladada per la Diputació de Barcelona 
de convertir en carretera el camí que uneix Moja i Daltmar. D’haver  
prosperat, aquest canvi hagués suposat que la competència de 
la via la passaria a assumir la Diputació, dins de la seva xarxa de 
carreteres.
Ramírez indicava que la Generalitat ha considerat que el camí no 
reunia requisits per a ser carretera, especialment pel percentatge de 
pendent que té en forces dels seus trams.
L’alcalde considera que mantenir la competència municipal del camí 
és positiu perquè permet que l’Ajuntament tingui llibertat per a 
decidir actuacions en aquesta via. 
Durant el mes de juliol, l’Ajuntament va procedir a fer obres de 
reparació en el camí, per valor de 67.000E. L’alcalde anunciava que 
durant el 2020 es preveu seguir amb les actuacions de millora en els 
camins municipals, especialment arranjant l’eix Rossend Montané, 
partint de Mas Granell fins a Sant Pere Molanta.

L’Ajuntament d’Olèrdola neteja els trams
públics de les franges perimetrals de 
Can Trabal i Daltmar
El manteniment dels trams públics de les franges perimetrals de baixa 
combustibilitat de les urbanitzacions de Can Trabal i Daltmar els ha 
realitzat aquestes darreres setmanes una companyia contractada per 
l’Ajuntament d’Olèrdola i ha consistit en l’estassada i la trituració del 
sotabosc. 
En una carta adreçada als veïns de les dues urbanitzacions, Mireia Man-
cera “regidora de medi natural” recorda que les edificacions en terrenys 
forestals o en la franja que els envolta s’han de mantenir nets de vege-
tació seca i han de ser objecte de treballs d’aclarida. 
Els trams públics a Daltmar suposen prop del 60% de les 12 hectàrees  
que té la totalitat de la franja perimetral d’aquesta urbanització. A Can 
Trabal els treballs fets per l’Ajuntament suposen  un terç  de les 3,5 
hectàrees del seu perímetre. L’Ajuntament inverteix en aquestes tasques 
de neteja 16.000E.

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó
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Cinquena edició de la campanya comercial 
“Compra a prop”

Fins el 17 de novembre, els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet 
i la Gornal i Olèrdola realitzen la 5a edició de la campanya comercial ‘Compra a 
prop i descobreix el teu entorn’, adreçada a enfortir el comerç local i promoure 
els elements turístics del territori.
Comprant en un dels 140 establiments dels tres municipis adherits a la cam-
panya, els participants poden optar a aconseguir fins a 80 premis diversos. Són 
dos més que l’any passat, i inclouen entrades per a equipaments turístics, àpats 
en restaurats o visites a cellers. Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, assenyala 
que la campanya té un paper molt positiu en la dinamització del comerç local.
Com a novetat en aquesta ocasió, a més del sistema tradicional de participació 
omplint manualment una de les 60.000 butlletes editades, es podrà participar a 
través d’una butlleta electrònica. Per accedir-hi, només caldrà escanejar un codi 
QR per poder registrar les dades del participant.

En marxa el servei de Biblioteca Oberta

Des d’aquest mes d’octubre l’Ajuntament d’Olèrdola ha tornat a posar a 
disposició dels veïns del municipi el Servei de Biblioteca Oberta. Consisteix en 
oferir al conjunt de la població la possibilitat d’utilitzar les biblioteques de les 
escoles fora de l’horari escolar. El funcionament aquest curs 2019-20 no varia 
i es mantenen els horaris consolidats durant els darrers anys. A l’escola Circell 
de Moja la biblioteca resta oberta les tardes dels dimarts, dimecres i dijous, de 
16:30 a 18:00 h; mentre que a la biblioteca de l’escola Rossend Montané de 
Sant Pere Molanta el servei resta obert els dilluns i divendres, de 16:00 a 
17:30 h. El servei està obert a totes les edats i es pot anar a la biblioteca a fer 
deures, llegir o bé demanar en préstec algun llibre.
Després de la licitació pública convocada per l’Ajuntament, l’empresa que 
gestiona el servei és Esport i Lleure Alt Penedès. Com en els darrers cursos, 
es preveu organitzar activitats de dinamització com una cantada de Nadales, 
lectures de contes, manualitats, conjuntament amb el bibliobús o el 5è concurs 
literari per Sant Jordi.

PROTOCOL DETECCIÓ DEL 
MALTRACTAMENT A GENT GRAN

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE

CASAL DE ST. MIQUEL 
D’OLÈRDOLA

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE

CASAL DE MOJA-OLÈRDOLA

DIMECRES 11 DE DESEMBRE
CASAL DE ST. PERE MOLANTA

A LES 5 DE LA TARDA
Dirigit pels 

GUÀRDIES MUNICIPALS
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Ampli seguiment de la Festa Major de Sant Miquel 

La Junta de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel ha expressat la 
seva satisfacció per l’elevada participació registrada durant els actes 
de la Festa Major del poble, de l’11 al 13 d’octubre. La botifarrada de 
divendres, amb 250 inscrits; l’espectacular piromusical; o bé el ball de 
dissabte van ser algunes de les propostes que van comptar amb més 
seguiment.
Un dels moments destacats de la Festa es va viure durant el pregó, pro-
nunciat per l’Arrel. El grup de teatre va retre homenatge a Marina Vi-
lella i va fer una crida a enfortir les entitats, tot subratllant que la força 
d’un poble radica en què les entitats “arrelin, creixin i facin pinya”.
La Festa Major d’aquest 2019 estava marcada per les novetats que 
s’incorporaven al programa. En forces casos relacionades amb les arts 
escèniques i les actuacions en directe. Va ser el cas del monòleg hu-
morístic del sopar de tapes amb Toni Regueiro, el passat dissabte dia 
5; l’estrena del cicle “Escena Olèrdola” amb l’espectacle “Píndoles”; o 
bé la narració de contes familiars amb Jordina Biosca, diumenge a la 
tarda. 
Altres novetats que van satisfer van ser el taller de circ. Durant aques-
ta Festa Major també s’han cuidat els espais de retrobament que els 
veïns compartien al voltant de la taula. Totes les convocatòries d’àpats 
havien tingut una elevada resposta, des del primer sopar de tapes, pas-
sant per la botifarrada, el sopar de carmanyola o la fideuada popular.

Gairebé 500 persones han participat 
en la 3a edició del Mojatast
La 3a edició del Mojatast, celebrada dissabte 28 de setembre sota l’or-
ganització de l’Ateneu Mogenc, es tancava enmig d’un gran èxit de 
participació. El propòsit de l’entitat era aquest 2019 consolidar aques-
ta fira gastronòmica local. I si s’analitzen les dades, l’objectiu està ple-
nament assolit. S’estima que eren gairebé 500 les persones que, en un 
moment o altre, es van donar cita a la plaça de l’Església de Moja entre 
les 7 de la tarda i les 10 de la nit.
Hi va haver franges horàries on no va quedar cap cadira lliure i alguns 
assistents van haver d’esperar torn per a poder seure. Aquest any tam-
bé es van exhaurir les existències dels productes locals que s’oferien,  a 
mida que s’arribava al final de la jornada. Un altre aspecte a destacar 
va ser la millora de l’organització de l’esdeveniment, que va permetre 
un funcionament més fluid, malgrat l’increment d’assistents. 
Tant la música del quartet Interplay com el taller de circ amb Viu i Riu 
van tenir molt bona acceptació.
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La 20a Cursa de Muntanya “Castell d’Olèrdola” reuneix a 150 participants 
Alejandro Nogales, de l’Elika Esport, es va imposar amb autoritat en 
la 20a edició de la Cursa de Muntanya “Pujada al Castell d’Olèrdola”, 
celebrada diumenge 6 d’octubre. Va completar l’exigent recorregut, de 
més de 13 quilòmetres, amb un temps de 52 minuts i 8 segons. El 
segon classificat va ser l’atleta de l’Esportiu Penedès Adrià Colomer, a 
més d’un minut i 5 segons; mentre que el tercer de la general va ser 
Àlvar Álvarez, del Torelló, amb un temps de 54 minuts i 56 segons.
En la categoria femenina la guanyadora va ser Henar Etxebarria, de 
l’Elika Esport, amb un temps d’1 hora, 8 minuts i 8 segons; Marta 
Segura, de l’Anoia, arribava segona amb un temps d’1 hora, 8 minuts 
i 44 segons; mentre que la tercera va ser Laura Teruzzi, del Sant Adrià, 
amb 1 hora, 9 minuts i 5 segons. La cursa va comptar amb 151 parti-
cipants, mentre que la 3a caminada per barraques de pedra seca,  que 
es realitzava de manera paral·lela, va reunir a 30 participants. Els or-
ganitzadors atribueixen l’increment d’inscripcions respecte l’any passat  
al fet de tornar a formar part de la Lliga de Curses de Muntanya del 
Gran Penedès.

El curs es realitzarà un cap de 
setmana durant el mes de no-
vembre. Hi ha dues opcions: a) 1 
dia de 8 h. b) 2 dies de 6 h ca-
dascun d’ells. El cap de setmana 
i l’opció es triarà segons  la que 
vagi millor a la majoria dels assis-
tents. Els preus estaran entre 20 i 
30E. Depenent de la quantitat de 
persones inscrites al curs es podrà 
reduïr la quota. 
Per a més informació podeu en-
viar un correu a: 
aveinsespm@gmail.com o 
whatsapp al telèfon 626 226 749 
(Joan Jiménez) 

Curs bàsic iniciació 
a la fotografia

Visita guiada al patrimoni de Moja
El proper dissabte 2 de novembre l’Ajuntament organitza una visita 
guiada gratuïta pel patrimoni de Moja, dins de les Rutes pel Patrimoni 
d’Olèrdola. A les 10.30 h es visitarà la seu del Celler Cooperatiu, obra 
de Cèsar 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-hi cal inscriure’s a oldl.turisme@
olerdola.cat o al telèfon de l´Ajuntament el 93 890 3502. Les places 
són  limitades i es prega puntualitat.

Cicle de passejades per a la 
Gent Gran - Curs 2019-20

PRIMERA SORTIDA NOVEMBRE
Activitat destinada a majors de 60 anys

que caminin habitualment. 

Per a inscripcions i 
informació:
Al Casal de la Gent Gran 
Ajuntament d’Olèrdola
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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:

AJUNTAMENT
D’OLÈRDOLA

AJUNTAMENT
DE CASTELLET
I LA GORNAL

DEL 20 D'OCTUBRE

AL 17 DE NOVEMBRE

DE 2019

Nova edició de la Vallmoranta

El proper dissabte 23 de novembre tindrà lloc a les comarques penedesenques la 
novena edició de la Vallmoranta, una cursa d’orientació solidària que enguany estrena 
un nou format amb tres modalitats diferents. Fins ara hi havia un recorregut curt i un 
de llarg, als quals ara se n’afegeix un de familiar pels voltants del poble, per tal que els 
més petits de la casa també tinguin l’oportunitat de participar.
Els beneficis obtinguts es destinen a La Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties 
minoritàries. En les edicions anteriors s’han pogut recaptar prop de 30.000E, destinats 
íntegrament a causes solidàries. Les inscripcions s’obriran on-line a partir de l’11 de 
novembre a www.vallmoranta.org i restaran obertes fins el dia 20.


