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L’Ajuntament d’Olèrdola amplia en les ordenances fiscals els incentius d’ús 
d’energies renovables

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Les ordenances incorporen pocs canvis i van ser aprovades amb els vots favorables 
d’APO i PSC, mentre que ERC i JxO votaven en contra

Amb els vots favorables d’Alternativa per Olèrdola 
i el PSC, i els vots en contra d’ERC i JxO, dilluns 
21 d’octubre el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava la modificació de les ordenances fiscals 
de l’Ajuntament d’Olèrdola per a l’any 2020. 
L’alcalde, Lucas Ramírez, resumia que s’havien 
introduït modificacions “per a minorar” la pressió 
fiscal de les famílies dins del que permet la llei. 
En l’IBI s’estableixin tres nivells de bonificació 
per a famílies nombroses, quan fins ara hi havia 
una bonificació dels 50% per a totes les famílies 
nombroses. En cas de ser una família amb 
ingressos que no superin tres vegades l’Indicador 
de Renda de Suficiència, la bonificació passarà a 
ser del 75%. Serà del 50% quan no superi quatre 
vegades l’indicador i del 25% si se situa entre 
les 4 i les 5 vegades l’indicador. La bonificació 
en l’IBI pels habitatges que tinguin sistemes 
d’aprofitament de l’energia solar passarà a ser 
del 10 al 50% durant 3 anys. En l’impost de 
construccions i obres també passa a bonificar-
se un 50% les construccions que incloguin 
instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar. 
En aquest impost, també s’actualitzen els valors, 
seguint els criteris del Col·legi d’Arquitectes. 
En la taxa d’aprofitament del subsòl, sòl i 

vol, s’introdueix un nou apartat que preveu 
gravar 0,50E per metre lineal i any el pas de 
canalitzacions en sòl no urbanitzable.

En la taxa pel servei de gestió de residus, 
s’especifica que es gaudirà d’un 50% de 
bonificació si no se superen 1,5 vegades 
l’indicador de Renda de suficiència i es té més 
de 65 anys. Per ajustament a la normativa, 
en aquesta taxa s’elimina la bonificació que 
rebien els establiments per la venda de bosses 
compostables.

En la taxa d’escoles bressol, s’elimina l’apartat 
de concessió de beques perquè aquest apartat 
serà regulat per convocatòries gestionades des 
de serveis socials. El preu públic per espectacles, 
passa a contemplar que per raons d’interès 
social, benèfiques, culturals o d’interès públic es 
podran fixar preus inferiors als de l’ordenança. En 
el preu públic per ús d’instal·lacions municipals 
augmenta la bonificació per a entitats i per a 
activitats de caràcter públic.

El regidor del PSC, Joan López, va demanar 
que s’ampliessin els horaris de la deixalleria de 
Daltmar i que les bonificacions per l’aprofitament 
d’energia solar anessin més enllà dels tres anys. 

L’alcalde, Lucas Ramírez, responia que intentarien 
introduir en el plec de clàusules per adjudicar 
les deixalleries, que gestiona la Mancomunitat, 
l’ampliació del servei i també manifestava que 
en funció de l’experiència es podria ampliar el 
temps de bonificació per energies renovables en 
edificis. López va considerar aquestes explicacions 
satisfactòries i va votar a favor de les ordenances.

Des de Junts per Olèrdola la portaveu del grup, 
Mari Carme Villanueva, va preguntar a quantes 
famílies podrien beneficiar les bonificacions de 
l’IBI per famílies nombroses, tot destacant que 
l’IBI continua pujant. 

La portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, va 
recordar que des de 2016 demanen que s’abaixi 
el tipus de gravamen per situar-lo en la mitjana 
de la comarca. També va destacar que en només 
un dels tres grups, el de famílies nombroses amb 
ingressos de fins a 23.000E anuals, veurien 
augmentada la seva bonificació en l’IBI. Per això 
reclamava que en la resta de trams d’ingressos 
de famílies nombroses la bonificació continués el 
50%.

Des d’ERC també s’assenyalava “que la pobresa 
no té edat” i demanaven que la bonificació de la 
taxa de recollida de residus per a persones amb 
baixos ingressos no estigués limitada a majors 
de 65 anys. També temia que el reciclatge anés 
enrere si les botigues del municipi deixen de 
vendre bosses compostables. ERC va insistir en 
reclamar que la quota per les escoles bressol es 
fixés en funció de la renda de les famílies.

L’alcalde va assenyalar que es tenen quantificades 
les famílies nombroses i que les bonificacions són 
una decisió política que es basa en criteris tècnics. 
També assegurava que la limitació a la bonificació 
en la taxa d’escombraries per edat la marca la 
Llei d’Hisendes Locals i que s’està treballant per 
trobar una alternativa, abans de l’1 de gener, per a 
seguir fomentant el reciclatge. També assegurava 
que la Diputació no deia que la millor opció fos 
la tarificació per renda a les escoles bressol, i 
va recordar que els plecs del concurs vigent van 
ser elaborats amb el suport de la Diputació, tot 
recordant que l’anterior experiència a Olèrdola en 
tarificació per renda a les escoles bressol no havia 
anat bé. Ramírez també va posar de relleu que 
entre Diputació i Ajuntament, se sosté el 70% de 
les despeses de les llars.



3O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Nova campanya d’excavacions per 
conèixer l’urbanisme i la vida del barri 
medieval fora muralles

Adjudicades les obres d’ampliació i reforma de l’edifici de l’Ajuntament
L’import del contracte és de 550.000e i mentre durin les obres els serveis municipals es traslladaran 
al Centre Cívic La Xarxa

Per un import de 550.000 euros, l’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat el contracte 
de redacció del projecte i d’execució de les obres de reforma i ampliació de la 
seu de l’Ajuntament d’Olèrdola. L’alcalde, Lucas Ramírez, confirmava que bona 
part d’aquesta inversió, gairebé el 50%,, es finançava gràcies a una subvenció de 
240.000E que ha atorgat la Diputació de Barcelona. Segons resumia l’alcalde, es 
tracta d’una reforma “integral” de la part interior de l’edifici consistorial, situat a 
l’Avinguda Catalunya de Sant Miquel d’Olèrdola. El propòsit “és millorar el servei 
per als veïns i millorar l’organització interna de l’Ajuntament”.
Segons la memòria valorada, ara pendent de definir-se en el projecte definitiu, 
a la planta baixa es traslladaria el nou saló de sessions i es remodelaria 
l’espai d’atenció ciutadana per a millorar la comoditat de l’atenció i la seva 
confidencialitat. L’alcalde també assenyalava que la reforma també farà que el 
servei de guàrdies municipals guanyi “visibilitat”.
Segons les condicions d’adjudicació, en dos mesos han d’estar redactats el 
projecte i l’annex que fixa les condicions del trasllat dels serveis de l’edifici de 
l’Ajuntament a altres dependències municipals mentre durin les obres. L’alcalde 
ja avançava que els serveis municipals instal·lats a l’edifici de l’Ajuntament es 
traslladarien al Centre Cívic La Xarxa mentre s’executin els treballs.
L’Ajuntament preveu que el trasllat dels serveis a La Xarxa ja estigui completat 
durant el mes de gener. L’alcalde preveia que les obres de reforma i ampliació de 
la seu de l’Ajuntament podrien estar acabades entorn el mes d’octubre de 2020.

Aquest novembre s’ha realitzat una nova campanya d’excavacions 
arqueològiques a l’entorn de l’església de Santa Maria, en l’indret 
fora muralles conegut com a Pla dels Albats. Els treballs tenien 
el doble propòsit d’estudiar la relació entre les cases del barri 
alt medieval i l’espai sagrat del voltant de l’església, així com fer 
evident que des de l’església i fins la muralla hi havien cases. Xavier 
Esteve, codirector de les excavacions, subratllava aquest propòsit 
de les excavacions de “facilitar que es pugui veure i imaginar-se” 
aquesta presència d’habitatges.
El d’Olèrdola és un cas únic a Catalunya per poder estudiar 
l’urbanisme durant l’època alt medieval perquè la ciutat va ser 
abandonada i no s’han superposat construccions.
La col·laboració de l’Ajuntament, a través del treball de la brigada 
municipal, ha fet una vegada més que hagi estat més àgil el primer 
moment de les exaccions consistent en treure la primera capa de terra 
i vegetació. Després d’aquesta excavació, l’activitat arqueològica 
continua al Conjunt d’Olèrdola abans d’acabar novembre amb una 
nova excavació a la torre d’entrada al recinte emmurallat.

Les institucions implicades treballen per 
reforçar la vigilància del Conjunt 
monumental
Després dels actes de vandalisme produïts a finals d’octubre al Conjunt 
monumental, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, lamentava que es 
malmetés “el patrimoni de tots” i oferia el recolzament municipal 
al Museu d’Arqueologia. També subratllava que s’està treballant 
conjuntament per a reforçar la vigilància, amb la implicació dels Mossos 
d’Esquadra, l’Ajuntament, el servei d’Agents Rurals, així com el Servei 
de Parcs de la Diputació i el Museu d’Arqueologia.
La responsable de la seu d’Olèrdola del MAC, Núria Molist, ha confirmat 
que ha traslladat de nou a la Generalitat la necessitat de reforçar els 
mitjans de seguretat, amb mesures com la instal·lació de tanques i 
càmeres. A l’església de Sant Miquel es va robar un aparell elèctric que 
registra temperatura i humitat i a l’església de Santa Maria, al Pla dels 
Albats, van aparèixer pintades. Els Mossos d’Esquadra avancen en les 
investigacions per trobar els autors d’aquests atacs al patrimoni.

Els serveis es preveu que es traslladin a La Xarxa el mes de gener
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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
GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA

Fa pocs dies s’han celebrat novament eleccions generals i, tot i la 
tònica generalitzada de baixada de participació, a Olèrdola aques-
ta davallada ha estat molt continguda i s’ha superat el 75% de 
participació. Celebrem, doncs, que els nostres conciutadans hagin 
participat massivament a expressar la seva opinió i felicitem la resta 

de grups municipals pels seus resultats.
Centrant-nos en el nostre dia a dia, l’Ajuntament i l’activitat municipal no s’aturen 
ni un moment. Així, per exemple, en els propers dies veurem treballs de substitució 
dels guals remuntables, unificant el disseny de tots ells i adaptant-los a la normativa 
amb l’objectiu de millorar la seguretat viària del municipi.
També estem immersos en l’elaboració del Pla d’actuació municipal. Aquest és un 
treball de l’equip de govern i dels treballadors municipals, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, i esdevé una eina importantíssima per poder dur a terme 

Benvolgudes i  benvolguts, 
Eleccions generals
Gràcies a les 554 olerdolenques i olerdolencs que han dipositat la seva 

confiança en Esquerra Republicana. ERC ha guanyat a les quatre meses electorals del 
municipi i ha obtingut el 27% dels vots. Els tres candidats d’ERC al Senat també han 
estat els tres més votats al municipi. 

Assemblea de càrrecs electes
El passat 30 de novembre vam assistir a la constitució de l’Assemblea de Càrrecs 
Electes al Palau de Congressos de Barcelona. El passat dia 17 d’octubre 10 dels 11 
regidors i regidores del consistori vam votar una moció de rebuig a la sentència del 
16 O on en el punt 6è vam comprometre’ns a participar com a representants legítims 
de la ciutadania en una assemblea d’electes en favor dels drets polítics i la llibertat. 
ERC d’Olèrdola hi era.

Camp de futbol de Sant Pere
La compra del camp de futbol de Sant Pere va ser anunciada per ApO en plena 
campanya electoral. Ara hem sabut, arran de la pregunta al Ple de les regidores del 

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Estimats olerdolencs,
Ens mereixem ser enganyats?
Tot s’hi val quan s’acosten eleccions?

La mostra està en les últimes eleccions al govern central. Les coses que a l’abril 
eren impossibles, ara poden ser possibles, fent una despesa de 140 milions d’euros.

Els olerdolencs ens mereixem el mateix? 

A tot el veïnat se’ns va explicar i mostrar en un programa una sèrie de coses per fer 
en plena campanya electoral de maig:

- Camp de futbol de Sant Pere Molanta comprat.

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

tot allò que ens proposem per al municipi en aquests 4 anys de mandat i que per-
metrà als veïns i veïnes fer un seguiment de les accions fetes i veure’n el seu grau 
de compliment.  
Volem fer esment, també, de la rica oferta cultural i turística del municipi: a més de 
les nombroses propostes organitzades des de les entitats i associacions del municipi, 
hem seguit oferint les Rutes pel patrimoni d’Olèrdola, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el municipi i la seva història. El cicle de teatre Escena Olèrdola, una pro-
posta de teatre breu i de qualitat ha estat un èxit d’acollida i de participació. Hem 
seguit col·laborant amb el Festival de cinema “Most”, acostant la seva programació 
al municipi i apropant els espais emblemàtics al públic en general. Donem suport al 
Conjunt monumental d’Olèrdola, promocionant-lo i promocionant el municipi amb 
aquest tresor tan identitari.
Tot això per l’interès general d’Olèrdola i la seva gent.

nostre grup, que el més calent és a l’aigüera. Cal una modificació del POUM, supo-
sem que per requalificar els terrenys com a urbanitzables i poder pagar la quantitat 
que demana el Bisbat. També caldrà que sigui aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.  
Ordenances municipals
El 21 d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals pel 2020 amb els vots d’ApO 
i del PSC pràcticament sense canvis respecte les de l’any passat. Però un dels pocs 
canvis que s’han introduït redueix la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses 
amb ingressos superiors als 30.000 euros. Vam expressar al ple el contrasentit 
d’aquesta modificació però com és habitual l’equip de govern no atén a raons. A 
Olèrdola hi ha 25 famílies nombroses segons el padró. 

Tampoc es va acceptar la nostra proposta (fa anys que insistim) de fixar les taxes 
de les escoles bressol en funció de la renda familiar. Al Ple l’alcalde ens va dir que 
hi havia un informe de la Diputació que ho desaconsellava. Vam demanar aquest 
informe per escrit i resulta que l’informe no existeix, ens diuen que una tècnica de 
la Diputació ho va dir de paraula. Nosaltres sí que tenim informes que aconsellen la 
tarificació de les escoles bressol per trams de renda.

- Carretera de Daltmar, traspassada a la Diputació (això fa estalviar el mante-
niment de la mateixa).

- Les subvencions van arribar a totes les entitats, en temps rècords, ara moltes 
de les entitats tenen auditories fetes per una empresa externa que contracta 
l’ajuntament.

Realment tot s’hi val, o ens mereixem un respecte.

“Amb el temps t’adones que en realitat el millor no són les promeses del futur, sinó 
el moment que estàs vivint i necessitant just en aquest únic instant”

Tot objectiu té una finalitat, i la nostra és Olèrdola. 

Benvolguts veïns i veïnes,
Ens dirigim a vosaltres en uns moments agredolços. Tots i totes hem 
patit amb el resultat d´un desastre anunciat que a nosaltres en particular 
se´ns va traduir en un ple “extraordinari”. Acabem de passar unes elec-

cions generals que en circumstàncies normals tampoc s´haguessin celebrat. Tot això 
malauradament ha permès l´enfortiment dels extrems, i és un error, la nostra feina 
és enfortir el diàleg per posar llum als errors que cometen els extrems. Ja parlant  en 
clau municipal volem felicitar a totes les forces locals tant pels resultats com per la 
seva implicació, en especial la guanyadora; no podem obviar l´esforç dels agraciats 
“guanyadors/es” del sorteig electoral així com la paciència dels treballadors muni-
cipals. Voldríem posar èmfasi en la satisfacció que ens produeix veure les diverses 
activitats organitzades al municipi, tant per part de les entitats com per part de l´A-

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s
juntament ja que darrere d´elles hi ha molta gent implicada en què siguin possibles; 
aprofitem l´ocasió per felicitar al nou president del Base Olèrdola el Sr. Francisco 
Sánchez Balbín, a tot el seu equip i volem donar-los molts ànims en aquest repte. 
Hem de lamentar el tancament d´alguns comerços, és l´indicador de cap a on evo-
luciona el nostre estimat municipi i l´evolució del nostre municipi és un dels temes 
vitals que tenim l’obligació d´afrontar entre tots. Lamentem i condemnem l´actitud 
dels brètols que van cometre actes vandàlics ea la seu d´Olèrdola del Museu d´Ar-
queologia així com expressem el nostre recolzament tant a la seva responsable com 
al seu equip, ja que tenim la sort de poder gaudir d´aquest tresor patrimonial gràcies 
a la seva feina, i mostrem la nostra gratitud pel recolzament institucional amb el que 
compten. Ens acomiadem de vosaltres amb el desig de poder explicar-vos bones 
notícies la propera vegada.



5O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

A través del regidor del 
govern municipal Jordi 
Catasús, Olèrdola va 
ser present entre els 
més de 700 municipis 
de Catalunya repre-
sentats el dissabte 26 
d’octubre a la trobada 
celebrada al Palau de 
la Generalitat per a 
expressar el rebuig a la 

Dijous 28 de novembre es presenta el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge

Presència d’Olèrdola en actes de rebuig 
a la sentència del procés

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’Olèrdola en els propers 4 anys, 
inclou actuacions per a fer front a la manca d’habitatge 
i l’anomenada exclusió residencial. Aquestes mesures 
van des de l’assessorament fins a la modificació dels 
instruments urbanístics.

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

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’Ajuntament convoca un acte públic el proper dijous 28 de novembre, a 
les 19.30 h, al Local Nou de Moja.

De manera especial es demana la participació tant al jovent que cerca habitatge com als propietaris que tinguin habitatges buits o casa seva sigui 
prou gran com per pensar en aprofitar-la millor i treure’n rendiment.

sentència del procés i demanar l’amnistia dels presos polítics. La Trobada estava presi-
dida pel President de la Generalitat, Quim Torra, i el President del Parlament, Roger To-
rrent, en un acte organitzat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI).

Els batlles i representants dels governs municipals van lliurar al president les mocions 
aprovades i signades en els plens dels ajuntaments, a instàncies de l’ACM i l’AMI. A 
Olèrdola, el text va ser aprovat en un ple extraordinari el passat 15 d’octubre, amb els 
vots favorables d’ApO, JxO i ERC, i el vot en contra de l’únic regidor del PSC-Units.

Fina Mascaró, regidora portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olèrdola, va assistir dimecres 
30 d’octubre a la constitució de l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, en un acte 
celebrat al Palau de Congressos. Mascaró formava part dels gairebé 2.000 càrrecs, entre 
regidors i diputats, que van aprovar per unanimitat constituir aquest organisme. Mas-

caró valorava de manera molt po-
sitiva la creació de l’Assemblea i 
considerava que se’n derivava de 
l’aprovació de la moció de rebuig 
de la sentència que, en el punt 6è 
de l’apartat d’acords, assenyala 
que l’Ajuntament es compromet 
a participar, “com a representants 
legítims de la ciutadania, en una 
assemblea d’electes a favor dels 
drets polítics i la llibertat”.
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Prenent el relleu a Josep Maria Sánchez, que no optava a la 
reelecció, Francisco Sánchez Balbín va ser escollit el passat 25 
d’octubre nou president del Base Olèrdola. Es va imposar per 51 
vots a 17 a la candidatura encapçalada per Josep Lluís Martínez. 
La nova Junta l’acaben de completar Jaume Segura com a secretari, 
Alejandro Sánchez com a tresorer i David Ortega com a vocal.

Un dels propòsits de la nova junta és ampliar i millorar l’àrea 
social, creant un comitè de famílies. La nova estructura esportiva 
es basa en un mateix model de preparació per a tots els equips, 
adaptant els entrenaments a les característiques de cada grup. 
S’ha planificat una estructura encapçalada per un director Esportiu 
i els coordinadors de Futbol 11 i  Futbol 7. I en l’àrea institucional 
es vol millorar la relació amb l’Ajuntament i potenciar la cerca de 
patrocinis, amb el propòsit de poder disposar de conserge i de 
secretari/ària per atendre les famílies.

En les eleccions tenien dret a vot 125 socis. En aquesta temporada 
el Base Olèrdola compta amb 11 equips federats, quatre menys que 
la temporada passada.

Malgrat el fort vent que bufava, el diumenge 3 de novembre s’estima 
que van ser més de 300 les persones que van participar en la Festa 
Major dels parcs del Garraf, Foix i Olèrdola. Un públic familiar va 
poder gaudir de jocs gegants, tallers de vestuari, visites guiades 
i parades amb productes de la terra. L’espectacle d’animació de 
cloenda el va posar Fefe i Cia.

Francisco Sánchez Balbín és el nou 
president del Base Olèrdola 

La Festa Major dels parcs reuneix 
a 300 persones

Sant Pere Molanta ha celebrat una 
lluïda 19a Trobada de Gegants
El darrer diumenge d’octubre, Sant Pere Molanta tornava a ser 
l’epicentre geganter del Penedès. El poble acollia la 19a Trobada 
de Gegants, enmig d’un gran ambient de germanor. En aquesta 
ocasió, acompanyant als amfitrions Pere Moranta i Griselda, es 
van poder veure en acció als gegants de Bràfim, Sant Carles de la 
Ràpita, del Pont de Vilomara i Roquefort, Martorell i els gegants de 
Poble Nou de Manresa. Els organitzadors es mostren satisfets pel 
desenvolupament de la Trobada i destaquen que van rebre moltes 
felicitacions de les colles convidades. A l’interior de la Societat 
Principal-Unió fins a 180 membres i acompanyants de les 6 colles 
participants compartien l’animat dinar de germanor que tancava 
la trobada.

La nova junta del grup “El toc 
d’Olèrdola” vol reimpulsar l’agrupació
El grup de bastoners “El toc d’Olèrdola” ha escollit nova junta. 
L’entitat està ara presidida per Jordi Izquierdo, Montse Pros és la 
secretària i Sara Vasco és la tresorera. Tenen el propòsit de donar 
un nou impuls a l’entitat i per això s’han fixat l’objectiu d’ampliar 
el repertori de coreografies en els balls que ofereixen i organitzar 
sortides engrescadores, més enllà del municipi d’Olèrdola.

També desitjarien incorporar nous membres al grup, a partir dels 16 
anys d’edat. Les persones interessades poden contactar amb el ball 
“El Toc d’Olèrdola” a través del mail eltocdolerdola@gmail.com o 
anant els divendres a assajar al Centre Cívic La Xarxa de Moja, a 
partir de les 20:30 h. 
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Olèrdola amb la Marató
S’apropa la 3a edició d’Olèrdola amb La Marató i un any més les tres 
veïnes d’Olèrdola que han promogut aquesta iniciativa, la Dolors 
Rovirosa, Mari Carme Villanueva i Yolanda Liron, tornen a encapçalar 
la direcció d’aquesta activitat maratoniana animant a tothom qui 
vulgui a participar solidàriament organitzant o actuant amb el que 
bonament puguin o si més no participant amb la seva presència.
Estan molt agraïdes a tota aquella entitat, grup de persones o 
particulars que s’han ofert a col·laborar en omplir un programa ple 
d’activitats per a tots els públics.
Enguany La Marató de TV3 va dirigida a “Les malalties minoritàries”, 
que afecten a milers de persones i necessiten de la investigació per 
pal·liar la malaltia.
Olèrdola amb la Marató comença el 23 de novembre amb un partit 
de futbol a Moja organitzat per l’AE Moja. El 13 de desembre es 
programa una xocolatada i tallers infantils. El 14 de desembre hi 
haurà desfilada de moda, ressopó i música de dj’s dels anys 80, 90. 
I el diumenge 15 de desembre el programa inclou una caminada, 
botifarrada, balla per a la marató, balls populars, country, màgia, 
actuacions de cant, instrumentals i dansa... Totes aquestes activitats 
totalment benèfiques per a La Marató. Us hi esperem!

La Muntanyeta es consolida com a 
espai de lleure del municipi obert a la 
comarca

Olèrdola torna a degustar el 
Most Festival
A més de Vilafranca i 
Sant Sadurní, Olèrdola 
ha estat un dels quatre 
municipis que ha parti-
cipat en la 9a edició del 
Most Festival acollint al-
guna de les seves activi-
tats i projeccions. Va ser 
aquest dissabte al matí, 
al Conjunt Monumental, 
i la proposta combinava 
el coneixement del patri-
moni amb una visita als 
cellers medievals, amb la 
projecció del documental 
“L’invisible” a l’interior 
de l’església de Sant Mi-
quel.
En acabar es van poder 
degustar vins del muni-
cipi. L’activitat comptava 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Olèrdola.

La proximitat amb Vilafranca, les característiques d’aquest espai na-
tural i disposar de serveis com l’àrea de barbacoes o de pícnic, han 
convertit la finca municipal de La Muntanyeta d’Olèrdola en un in-
dret  molt sol·licitat per acollir cites lúdiques. Ha estat el cas de la 
celebració de la Castanyada per part dels centres educatius, el dijous 
31 d’octubre. Durant el matí hi van coincidir, en diferents indrets de 
la finca, alumnes de l’escola Sant Josep de Vilafranca, de l’institut 
Milà i Fontanals i de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta. 
La vaga estudiantil convocada el 31 d’octubre va alterar la progra-
mació i només es van desplaçar fins a la Muntanyeta un terç dels 
600 alumnes que es preveien de l’Institut Milà i Fontanals. Tampoc 
es va comptar amb els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut El Foix dels 
Monjos, que havien anunciat igualment que farien la Castanyada a 
La Muntanyeta. 

Es dona el cas que ben a prop de la Muntanyeta, al camp de futbol 
Els Pins de Moja, hi van estar els alumnes de cicle superior de l’escola 
Sant Ramon de Vilafranca.

La Muntanyeta també va ser l’indret escollit per l’escola Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta, el mateix 31 d’octubre, per a fer la 
seva sortida pel municipi. Una de les activitats va ser penjar les caixes 
niu al bosc que havien preparat dies abans a l’escola. Es va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Lucas Ramírez, i amb la col·laboració 
de les ADF.
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Després de la ruta a Viladellops, 
ara visita a Sant Pere
Una quarantena de visitants, provinents en 
bona part de diferents nuclis del municipi, 
però també de localitats com Vilafranca, Teià 
o Barcelona, participaven diumenge 17 de 
novembre en la ruta gratuïta pel patrimoni 
organitzada per l’Ajuntament d’Olèrdola 
a Viladellops. La propera proposta és una 
visita pel patrimoni de Sant Pere Molanta, 
el diumenge 8 de desembre, a les 10.30 h. 
Es visitarà el mil·liari romà, les tombes visigòtiques l’església de Sant Pere Molanta del 
s. XVIII, amb la imatge de fusta de Sant Pere, de Josep Maria Camps, qui va treballar 
amb Gaudí, es pujarà al Castellot de la Barquera, on es podran veure les poques restes 
històriques del castell medieval: és un dels més bells miradors del municipi. Es tornarà 
passant per la Masia Font Tallada de Can Torres, del 1742. El lloc de trobada és la plaça 
de l’Església.
Es prega puntualitat. Places limitades. Recomanació de calçat esportiu. Inscripcions al 
email oldl.turisme@olerdola.cat, o al telèfon de l’Ajuntament, el 93 890 35 02




