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El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprova un pressupost de 4,7 milions d’euros
per al 2020
L’aprovació inicial prospera amb els vots favorables d’ApO, l’abstenció de PSC-Units i
el posicionament contrari de JxO i ERC

Amb els vots a favor d’ApO, l’abstenció del PSCUnits i el posicionament contrari de JxO i ERC, el
ple de l’Ajuntament d’Olèrdola va aprovar dilluns
2 de desembre el pressupost municipal per al 2020.
L’alcalde i regidor d’hisenda, Lucas Ramírez, subratllava
que el pressupost, per valor de 4,7 milions d’euros, era
“equilibrat, complia la regla de la despesa i els requisits
d’estabilitat pressupostària”. En l’apartat d’ingressos
es contempla un augment del 4,1% de recaptació
per l’IBI; l’increment de prop d’un 9% en subvencions
rebudes, incloent el conveni de serveis socials amb
el Consell Comarcal, i la caiguda del 37% en altres
ingressos patrimonials perquè varia la regulació del
cànon de l’aigua.
En l’apartat de despeses, s’incrementa el capítol de
personal un 9,5%, segons explicava Ramírez en bona
part per la previsió de comptar amb Plans d’Ocupació.
El capítol de Béns i Serveis se suplementa un 3,15%,
destacant la previsió del nou contracte de neteja
viària. En aquest apartat també s’afegeix una partida
de compra de material compostable per a les Festes
Majors. En transferències a les entitats, s’assenyala un
augment del 5% en les bases de les subvencions per
concurrència competitiva, així com ajuts per valor de
15.000e en targetes moneder i l’increment del suport
a l’ADF fins arribar als 4.000e. També es contempla
un conveni nominatiu pel manteniment dels gegants
del municipi i l’increment de més de 27.000e per
al servei de les escoles bressol “per actualitzar el sou
de les treballadores i posar un reforç a les aules”. El
pressupost també inclou despeses imprevistes per a
fer front a morositats i satisfer l’increment salarial que
s’aprovi en els pressupostos de l’estat.

de les rotondes d’accés als nuclis i 80.000e per a la
redacció del projecte de convertir en plataforma única
els carrers del casc antic de Moja. L’alcalde destacava
que s’havia canviat el procediment dels pressupostos
participatius, amb la previsió de contemplar la despesa
en el moment en què es realitzi i no inicialment en el
pressupost. Ramírez també posava l’accent en què
una de les novetats era la reserva de 24.000e per al
programa de foment del lloguer assequible.
L’alcalde subratllava que amb els recursos que obtenia
l’Ajuntament s’oferien serveis a la ciutadania. Per
volum econòmic, els més destacats són els de Via
Pública, Ensenyament i Urbanisme.
El regidor del PSC-Units, Joan López, explicava la seva
abstenció dient que “no havien trobat motius per votar
en contra”.
Vots en contra de JxO i ERC

Inversions

La portaveu del grup municipal de Junts per Olèrdola,
Mari Carme Villanueva, feia notar que la recaptació
d’impostos directes s’incrementava un 4,17% i les
taxes i preus públics un 3,25%, tot afegint que
l’Ajuntament “té l’obligació de prestar serveis per
aquests impostos i taxes que paguen els olerdolencs”.
També subratllava que en un pressupost de 4,7
milions d’euros, les inversions suposessin 212.000
euros, incloent el projecte de rotondes “que ve de
dos pressupostos enrere”. Villanueva va preguntar-se
si el 4,3% d’increment en subvencions era motivat
perquè “hi ha entitats que han deixat de demanar”.
També lamentava que pel festival de La Marató no es
donés “ni un euro d’ajuda” . Per JxO, el vot en contra
es justificava perquè “no se’ns ha deixat participar i hi
veiem incoherències”.

En inversions es destinen 212.000e, un 47% menys
que l’aprovació inicial del pressupost d’aquest 2019.
S’inclouen la realització dels projectes d’arranjament

La portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, va demanar
explicacions sobre diferents subvencions nominatives,
fent notar que es preveien 34.000e per a un nou

còmic d’Olèrdola. En aquest cas indicava que en
entrar a la seu de l’Ajuntament, la primera imatge
era la de “caixes plenes de còmics” i reclamava que
“si ho fem, els hi hem de donar sortida”. Mascaró
també va exposar que el pressupost en els darrers
anys queda lluny d’executar-se en la seva totalitat.
En data de 18 de novembre, l’execució era del 52%,
mentre que les inversions fetes suposaven el 18% del
que s’aprovava. Mascaró també indicava que, fruit de les
constants modificacions, el pressupost inicial de 2019
s’havia incrementat un 69% i el capítol d’inversions un
“689%”, amb partides que s’arrosseguen. En aquest
punt, Mascaró va indicar que el pressupost inicial no
recull inversions com el projecte del Bosquet o el nou
Ajuntament. També contrastava que en l’IBI s’acabés
recaptant 28.000e més, quan des d’ERC demanaven
10.000e per incloure una línia d’ajuts en aquest impost.
També va fer notar que no es contemplaven demandes
que havien plantejat altres anys, com les destinades a
transport per a estudiants o per a llibres de text.
Des d’ERC també se saludava que s’iniciés el Pla de
foment del lloguer assequible i es recordava que havia
caigut l’ajuda a les empreses per a la contractació
d’aturats.
En la rèplica, Lucas Ramírez va manifestar a JxO que
encara esperaven que els hi passessin proposta sobre
com treballar amb Alternativa i valorava que “no han
tingut predisposició a participar”. Ramírez també va
manifestar que per a poder optar a una subvenció per
al Festival de la Marató calia ser entitat i participar en la
convocatòria en concurrència competitiva. Per Ramírez,
“era mentida dir que no s’ha ajudat” perquè s’havia
donat sempre el suport “que s’ha pogut”. Sobre les
previsions de recaptació, l’alcalde indicava que els
càlculs provenien de l’Organisme de Gestió Tributària
i les variacions s’explicaven sovint per aportacions
extraordinàries de morositats cobrades.
A pregunta d’ERC, l’alcalde també va manifestar
que “fins que no fem la liquidació del pressupost no
sabrem si complim o no la regla de la despesa”. També
apuntava que s’informaria de la convocatòria d’ajuts
per a les bosses compostables i que cada dos anys
es destinava una quantitat per a un còmic. En aquest
cas es planteja una aposta pel foment i coneixement
del municipi, amb relats com a guia i la possibilitat
d’incorporar-hi ulleres de 30. Sobre les modificacions
de pressupost subratllava que les partides “no es
perden” i explicava que es feien incorporacions de
romanent i de subvencions. També recordava que per a
iniciar la tramitació d’un projecte era necessària la seva
partida corresponent.
JxO i ERC tenien voluntat de rebatre manifestacions
fetes per l’alcalde en el torn de rèplica, però Lucas
Ramírez va tancar el debat i no va concedir un segon
torn de paraula a aquests dos grups de l’oposició.
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L’Ajuntament promou un innovador i ambiciós programa de foment
del lloguer assequible
Es preveuen subvencions per a obres i tràmits, bonificar el 100% de l’IBI i compensar al propietari la
diferència entre el preu assequible i el de mercat
Realista, ambiciós, d’aplicació immediata i adaptat a les circumstàncies
concretes d’Olèrdola. Així s’ha definit el Programa de Foment del
Lloguer Assequible, un dels apartats més rellevants que forma part del
Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge d’Olèrdola. El Programa
d’Actuació Municipal i la concreció de les mesures per a fomentar el
lloguer assequible a Olèrdola s’han pogut elaborar gràcies al suport de
la Diputació de Barcelona i es presentaven en públic en un acte celebrat
el 28 de novembre al Local Nou de Moja.
El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge té el propòsit de fer front
a la pèrdua de població jove que marxa del municipi per no trobar
a Olèrdola habitatge a preus més assequibles. Altres problemàtiques
detectades són l’increment de les persones grans que viuen soles en
habitatges poc adequats, la poca oferta de lloguer i els seus alts preus,
la manca d’un parc d’habitatge públic i la baixa activitat promotora.
L’alcalde, Lucas Ramírez, il·lustrava la dimensió de la problemàtica
assenyalant que des de 2007 el 40% del jovent en edat d’emanciparse ha marxat del municipi, passant a representar actualment un
percentatge de població del 8%, quan ara fa 12 anys aquesta franja
d’edat suposava el 20%.
El Programa de Foment del Lloguer pretén crear una oferta d’habitatges
de lloguer assequibles a curt termini, entre 10 i 15, en 4 anys; així com
mobilitzar els habitatges buits perquè s’ofereixin en lloguer i aprofitar
espais infrautilitzats dels habitatges.

Anna Font, responsable tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació,
qualificava com a innovador el programa i valorava que podria ser
extrapolable a altres municipis.

Convocatòria durant el primer trimestre de 2020

Gestió des del Consell Comarcal

L’Ajuntament preveu convocar durant el primer trimestre de 2020 els
ajuts, regulats en una ordenança municipal que actualment s’està
tramitant. Es preveuen fins a 4 línies d’ajuts. En un primer programa, es
contempla subvencionar el 75% de les obres per adequar habitatges.
Una altra línia preveu destinar ajuts per a tramitar la Inspecció Tècnica
d’Edificis, la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat Energètic, fins a 250e
per a cadascun dels documents. Per als habitatges que no han de fer
obres, es compensarà la diferència entre el lloguer mig i el lloguer
assequible del 1r any. I finalment, els habitatges inclosos en el programa
rebran una subvenció del 100% de l’IBI del primer any. El pressupost
de la convocatòria és de 25.000e anuals, ampliables en funció de
les necessitats. Per beneficiar-se els propietaris han de comprometre’s
a formalitzar un contracte de 5 anys a preus assequibles. En el cas
d’Olèrdola, tenint en compte que el lloguer mitjà ara és de 650 euros,
aquest preu seria de 325e mensuals com a màxim per a habitatges de
menys de 50m2. De 390 per habitatges de 51 a 75 m2 i de 455 per als
habitatges de més de 75m2. El contracte s’haurà de formalitzar amb
joves de fins a 35 anys que estiguin empadronats a Olèrdola fa més de
2 anys, per bé que també es contemplarien altres tipologies de llogater
en cas de no cobrir-se totes les ofertes del programa amb demandes
per part de joves.

La gestió de l’accés als ajuts es canalitzaria des del Consell Comarcal,
que ja realitza serveis com els de formalització del contracte de lloguer,
d’assessorament jurídic, l’assegurança gratuïta de la llar, o la tramitació
dels ajuts a la rehabilitació que convoca la Generalitat. Joan Rodríguez,
Cap del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal, subratllava que era
imprescindible el treball conjunt de les administracions per fer front a
problemàtiques com les viscudes a Olèrdola i evitar així que la gent jove
abandoni el municipi.

Nydia Tremoleda, tècnica que ha elaborat la proposta del Foment del
Lloguer Assequible, resumia que el programa reuneix “mesures de xoc”
que s’han fet a mida de la situació d’Olèrdola.

Qui desitgi beneficiar-se d’aquest programa que preveu aprovar en breu
l’Ajuntament, ja pot començar a fer les primeres gestions. En el cas dels
propietaris, cal sol·licitar l’Informe d’Inscripció prèvia, obligatori per a
tots els habitatges que vulguin acollir-se al programa. És gratuït, no
suposa cap nova obligació i permet conèixer les possibilitats de l’edifici
o habitatge, la seva situació urbanística i les opcions de lloguer. En el
cas de les persones que busquin lloguer assequible, ja poden inscriure’s
a la borsa d’habitatge del Consell Comarcal.
Més enllà de les accions incorporades al Programa de Foment del
Lloguer Assequible, en el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge
d’Olèrdola també es preveuen altres mesures fins el 2022, com
la realització d’un estudi de diagnosi i estratègies per adequar el
planejament. També es preveu canviar el sistema d’actuació del PAU
13, en el solar ara abandonat de la plaça Major de Moja, així com fer
un estudi de viabilitat per a la promoció d’habitatge protegit en sòl
municipal, en terrenys de la Plana de Moja.
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L’Ajuntament prioritza al PUOSC la millora de les xarxes de sanejament i
d’aigua potable
Els 7 projectes sol·licitats sumen unes previsions
d’inversions d’1 milió d’euros per aquest mandat municipal

Amb el propòsit de sol·licitar ajuts per projectes que resolguin
necessitats prioritàries del municipi, l’Ajuntament d’Olèrdola ha
presentat al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya projectes en dues
grans línies d’ajuts que incorporen fins a 7 actuacions.
Clavegueram, enllumenat públic i aigua potable
En la línia de subvencions per a inversions, es presenten tres actuacions
amb un pressupost global de 608.000e per a l’anualitat 2021.
La primera de les prioritats són les obres de millora de la xarxa de
clavegueram de Sant Miquel, amb una previsió d’inversió de 250.000e.
La segona de les prioritats és la de seguir amb les obres de millora
del rendiment de la xarxa potable d’aigua, després de les actuacions
fetes durant el mandat passat, que van suposar inversions per valor de
600.000e. Al PUOSC la previsió és de 200.000e. I la tercera actuació
sol·licitada en aquesta línia d’inversions està destinada a la millora

de l’enllumenat públic, amb 153.000e, per a la substitució a leds de
l’enllumenat públic del polígon de Sant Pere Molanta i de part del Clot
de Moja, després de les actuacions en aquesta línia fetes en el mandat
passat a Moja, Daltmar, Sant Miquel i Sant Pere Molanta.
Fibra òptica i plaques fotovoltaiques
La segona de les línies d’ajuts a les que s’acull Olèrdola en les
sol·licituds del PUOSC és la destinada al suport de municipis de fins a
5.000 habitants. En aquest cas l’import que sumen els quatre projectes
presentats és de 398.000e per a l’anualitat 2023. Per a la implantació
de la fibra òptica a Viladellops es preveu una inversió de 100.000e.
També es contempla seguir amb les actuacions de millora de la xarxa
d’aigües, per valor de 120.000e. Per a completar el canvi a leds del
Clot de Moja i fer-lo a Viladellops, es preveu 110.000e; mentre que
per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola de Sant Pere
Molanta es preveu una inversió de 168.000e.
En una entrevista al programa Olèrdola Actualitat, de Canal 20-Ràdio
Olèrdola, el regidor d’urbanisme, Juanma Samblás, destaca que totes les
actuacions presentades són necessàries, com el cas urgent de solució
dels problemes de la xarxa de clavegueram a Sant Miquel d’Olèrdola.
Tal i com assenyala el regidor, la part subvencionada pel PUOSC pot
arribar al 80% dels projectes, amb un límit en aquesta convocatòria per
a l’Ajuntament d’Olèrdola de prop de 400.000e.
Samblás precisa que algunes actuacions les pot avançar de fons propis
l’Ajuntament. El regidor confia que es podrà obtenir el finançament
extern del PUOSC per assolir el màxim al que pot optar Olèrdola en
aquesta convocatòria.
Des de l’Ajuntament s’han adaptat les sol·licituds a les línies
estratègiques per a poder rebre el màxim de puntuació, atenent
necessitats d’inversions que cal afrontar al municipi.

Can Trabal avança en els tràmits per a poder realitzar
en un futur les obres d’urbanització
En menys de dos anys, després d’una dècada de bloqueig, el nou Consell Rector
de la Junta de Compensació de Can Trabal ha fet passes decisives per a realitzar
els tràmits que permetin afrontar amb garanties les obres d’urbanització en un
futur no massa llunyà. El propòsit és complir, en el menor temps possible, tots
els requisits per a què l’Ajuntament pugui recepcionar aquest nucli del nostre
municipi. En aquesta línia, la darrera assemblea de la Junta de Compensació va
decidir adjudicar a una empresa la redacció del projecte de reparcel·lació.
El president de la Junta de Compensació, Agustín Montero, indicava que el
projecte de reparcel·lació és una de les quatre mesures que cal tenir abans
de poder afrontar pròpiament les obres. També cal una modificació del POUM,
que ha de tramitar l’Ajuntament. I procedir a adjudicar la redacció del projecte
d’urbanització, que preveu comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Per a l’any que ve, una altra de les actuacions que s’impulsen és la renovació
de l’enllumenat, a través d’un conveni que es preveu signar amb l’Ajuntament.
La Junta de Compensació s’ha fixat l’horitzó de tenir aprovats els projectes en
un termini de 3 anys per a poder afrontar a partir de llavors l’inici “de la fase
d’obres”.
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Missatge d’Any Nou de l’Alcalde
“Estem ben motivats, il·lusionats i amb moltes ganes
de millorar els serveis que oferim des de l’Ajuntament”

Benvolgudes veïnes i veïns,
Som al mes de desembre, venim d’uns mesos
d’intensitat política, tant a nivell municipal
com a nivell estatal i mundial.
Estem vivint en una societat més conscienciada
sobre les responsabilitats i obligacions dels
governs cap als ciutadans i cap a l’entorn
que ens envolta. Permeteu-me fer una petita
reivindicació a dos dels temes que estan
afectant directament la població: un d’ells la
situació política a Catalunya i el canvi climàtic
que poc a poc està afectant al territori amb els
seus cops imparables.
Dos temes molt diferents però que tenen
un punt en comú, la gestió dels nostres
governants i de les polítiques que apliquen
per fer front als problemes causants de tots
aquests canvis. Cal buscar un consens i
equilibri perquè d’ells depenem molts milions
de persones que volem benestar, i el més
important, un futur millor per als nostres fills.

Cal que posin el bé comú de la societat enfront
dels seus interessos partidistes o econòmics.
Tornant al que ens afecta més directament, i
fent una valoració de l’any 2019, recordem que
hem tingut un inici d’any que ha incrementat
la seva activitat política fins al mes de maig,
amb les eleccions municipals, on Alternativa
per Olèrdola hem obtingut els millors resultats
de la nostra història.
Vam tornar a guanyar les eleccions, encara
amb més vots i guanyant per primera vegada
a totes les meses electorals.
Aquesta renovació de la confiança de les
nostres veïnes i veïns ens reforça i al mateix
temps ens lliura una responsabilitat en el
que sempre ha estat el motiu de la nostra
existència: EL TREBALL I COMPROMÍS PER
OLÈRDOLA I LA SEVA GENT.
Des del primer minut del nou mandat estem
treballant per complir tots els compromisos i
les noves propostes que portem al programa
electoral.
Aprofitem per fer una pinzellada d’aquells
temes que anirem treballant durant el 2020
perquè en tingueu coneixement:
- S’iniciaran els tràmits d’adquisició del
camp de futbol de Sant Pere
- Es duran a terme les obres de reforma de
l’ajuntament per millorar el funcionament
i l’atenció al ciutadà
- Es començaran les obres del nou
consultori de Moja
- S’iniciaran els tràmits per la redacció
de diferents projecte d’accessibilitat als
nuclis de St. Miquel, St. Pere i Moja
- Volem fer més pròxim el Servei al
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ciutadà, així que descentralitzarem diferents serveis
- Seguirem treballant colze a colze amb
les juntes de compensació de Can Trabal i
Daltmar, perquè volem millorar els serveis
i la comunicació
- Volem que els nostres joves es quedin
al municipi i per això iniciem ajuts per
afavorir l’habitatge assequible
- Farem la recollida de residus porta a
porta a TOT EL MUNICIPI i així millorar la
gestió del reciclatge
Com podeu veure estem ben motivats, il·lusionats i amb moltes ganes de millorar els
serveis, la proximitat de l’Ajuntament cap al
ciutadà i d’iniciar projectes importants pel
benestar de les olerdolenques i olerdolencs.
Durant aquestes festes nadalenques carregarem energia per tornar amb més empenta
el proper any i seguir treballant de valent per
assolir tots aquells compromisos que devem a
les nostres veïnes i veïns.
Aquesta feina és gràcies a tot l’equip humà
que treballa al consistori. A tots ells gràcies
per la implicació.
I per anar acabant, us vull desitjar de tot cor
que gaudiu amb alegria fins l’últim instant
d’aquestes festes amb els vostres amics i familiars.
Desitjar-vos una bona sortida i entrada d’any i
sobretot salut i molta il·lusió per començar el
proper i esperat 2020.
BON NADAL I FELIÇ ANY 2020

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde d’Olèrdola

Olèrdola ja disposa del llibre que recupera el treball de
les escoles del municipi durant la II República
L’Ateneu Mogenc, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Olèrdola, ha editat el llibre Les
escoles republicanes a Olèrdola. Freinet
i les paraules dels nens, que recull el pas
endavant que va viure l’ensenyament durant
la II República al municipi, resseguint la trajectòria de tres mestres: Ramon Costa Jou a
Plana Rodona (l’actual Sant Miquel), Josep
Santaeulària a Sant Pere Molanta i Bartomeu
Robreño a Moja.
En els anys immediatament anteriors a l’esclat
de la Guerra Civil, Costa Jou i Santaeulària van

ser referents al país en l’aplicació de la tècnica Freinet, que incorporava a les escoles una
impremta per a què els infants fessin la seva
revista. Robreño, compromès amb els valors
republicans, va ser detingut i va morir empresonat 11 mesos després de l’entrada de les
tropes franquistes.
Albert Taulé és l’autor dels capítols del llibre
dedicats als dos mesters freinetians i Mercè
Garcia ha elaborat la investigació sobre Bartomeu Robreño.
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Els olerdolencs Ignasi Pellisa i
Neus Rull guanyen el 25è concurs
de fotografia dels parcs

Fotografia de Neus Rull

El cicle “Escena Olèrdola” es vol obrir
a més manifestacions culturals
Un trencador espectacle que combinava teatre de text amb
cançó lírica, “Àries de reservat”, posava punt i final dissabte 23
de novembre, a Sant Pere Molanta, a la primera edició del cicle
“Escena Olèrdola”, que ha programat des de l’11 d’octubre quatre
espectacles professionals de petit format al municipi. Organitzat
per la regidoria de cultura de l’Ajuntament, el cicle ha acostat
propostes de qualitat, en diferents disciplines artístiques, en els tres
nuclis principals d’Olèrdola i al Conjunt monumental.
La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada,
oferia un balanç positiu tenint en compte que es tracta de la primera
experiència del cicle. L’assistència, però, “no ha acompanyat
del tot”. Això ho atribueix Boada, entre altres factors, a la gran
quantitat d’actes que es concentren per aquestes dates al municipi
així com a l’elecció d’algun horari. La voluntat de l’Ajuntament és la
de donar-li continuïtat al cicle però “obrint-lo a més manifestacions
culturals”.

Al 25è Concurs de fotografia del Parc Natural del Garraf, del Parc
Comarcal d’Olèrdola i del Parc del Foix, organitzat pel grup de
Fotografia Experimental de Castelldefels, s’hi van presentar 120
obres elaborades per una quarantena de participants. En la primera
modalitat, destinada a premiar les millors imatges de qualsevol
aspecte dels Parcs Naturals, la guanyadora va ser Neus Rull, veïna
d’Olèrdola, per una original i evocadora imatge que capta el reflex
d’una part de la natura en un toll d’aigua. En la segona de les
modalitats, la dedicada a captar instantànies dels actes de la Festa
Major del Parc, va guanyar també un veí d’Olèrdola, Ignasi Pellisa,
per una fotografia de detall d’un joc de baldufa sobre un dels
taulons de fusta habilitats a la festa.

Imatge captada per Ignasi Pellisa

“Àries de reservat” va ser l’últim espectacle del cicle

Campanya de l’Ampolla a Sant Pere Molanta
El Grup de Joves de Sant Pere Molanta col·laboren de nou en la Campanya de l'Ampolla, que es durà a
terme dissabte 11 de gener de 2020.
Aquesta activitat es realitzarà pel nucli de Sant Pere Molanta, per la barriada de Can Torres i per les
masies del voltant.
La Campanya de l'Ampolla es realitza en col·laboració un any més amb els Joves Cristians de Vilafranca,
que enguany organitzen la 37a edició de l'activitat. Voluntaris del Grup de Joves passaran casa per casa
recollint les ampolles que la gent haurà deixat fora (a poder ser millor les de cava). En la mesura que sigui
possible, també demanen que les ampolles vagin sense etiquetes adhesives.

Olèrdolainformació

L’Ajuntament facilita a les entitats formació per
a la convocatòria de subvencions municipals
Amb el propòsit de “posar
les coses fàcils” a les entitats i de resoldre dubtes,
divendres al vespre l’Ajuntament d’Olèrdola oferia
una sessió de formació
sobre el funcionament de
la convocatòria de subvencions municipals per a l’any
2020. La sessió tenia lloc al
local social Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola, reunint a una significativa i plural representació
de les entitats del municipi.
Alfons Tiñena, tècnic de la Federació d’Ateneus de Catalunya, va ser l’encarregat
de conduir una sessió que pretenia transmetre a les entitats que la convocatòria
de subvencions és una “oportunitat per explicar el seu projecte”.Tiñena va fer notar la importància d’explicar en les sol·licituds els projectes d’activitats que volen
promoure les entitats, assenyalant els propòsits que es busquen, quina gestió en
faran, el seu impacte i els recursos que necessiten per a portar-lo a terme. Per a la
convocatòria de 2020 s’anunciava la novetat d’incorporar un criteri de puntuació
“qualitativa”.

La Vallmoranta es reforça i l’any que ve
formarà part de la Lliga Catalana

La vitalitat de la Vallmoranta és inqüestionable. Dissabte 23 de novembre ha celebrat la seva edició més concorreguda, amb prop de 450 inscrits. Rècord de participació. I tot apunta que l’any que ve, en l’edició del 10è aniversari, aquestes xifres
es podrien superar perquè la projecció i el radi d’acció de la cursa d’orientació solidària de Sant Pere Molanta s’ampliaran perquè passarà a formar part del calendari
de proves de la Lliga Catalana.
Aquest any s’oferia un nou recorregut familiar, que s’afegia als dos ja existents;
Això ha motivat que més persones s’hagin volgut iniciar a l’orientació, participant
per primera vegada. Els guanyadors de la cursa llarga van ser l’equip Trailsacabra.
cat, format per Adrià Vall i Jaroslaf Najman a la categoria masculina; Mireia Soler a
la categoria femenina i l’equip Patagònia, format per Anna Vallès i Jordi Guilera a
la categoria mixta. Pel que fa a la cursa curta, el guanyador va ser Jaume Palau. Al
podi de la cursa familiar es va viure un empat entre l’equip Cats –format per Jordi
Cateura Sabrí i Ona Cateura Muñoz– i l’equip Jana-Emilio –format per Emilio i
Jana Villanueva–. Els beneficis de la Vallmoranta van destinats a La Marató de TV3,
dedicada a les malalties minoritàries; Al llarg de la seva història ja s’han donat prop
de 30.000e. I enguany la xifra de recaptació podria superar els 4.000e.
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Les Rutes pel Patrimoni d’Olèrdola
han arribat al miler de visitants

Amb una trentena de participants, aquest diumenge 8
de desembre es tancava a Sant Pere Molanta les rutes
pel Patrimoni del municipi organitzades aquest 2019 per
l’Ajuntament d’Olèrdola.
En aquests 4 anys les rutes pel patrimoni d’Olèrdola han
comptat amb 1.000 visitants. Les visites més seguides
han estat les fetes al Sant Sepulcre, amb 395, seguides
per les barraques de pedra seca, amb 135; les Balmes de
la Vall, amb 103; i Viladellops, amb 102.

CASAL DE NADAL 2019-2020
INFORMACIÓ PRÀCTICA

MOJA

QUAN?
Els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020
De 9.00 a 13.00 h. (arribada flexible fins a les 10.00 h).
Possibilitat d’acollida a les 8.30 h
ON?
Al local nou de Moja
PER A QUI?
Nens i nenes de 3 a 12 anys. Nois i noies de 13 a 16 anys
INFORMACIÓ ECONÒMICA
NO SOCIS ATENEU MOGENC
SOCIS ATENEU MOGENC
Tot el casal 70E
Tot el casal 60E
E
Pack 5 dies 60E
Pack 5 dies 50
Pack 3 dies 340E
Pack 3 dies 30E
Un dia de casal 125E
Un dia de casal 12E
Acollida tot el casal 10E
Acollida tot el casal 10E
Pack acollida 5 dies 7E
Pack acollida 5 dies 7E
Pack acollida 3 dies 5E
Pack acollida 3 dies 5E
Dia acollida 2E
Dia acollida 2E
Descomptes per a grups familiars
Dues inscripcions 5% dte. - Tres inscripcions o més 10% dte.

- 20 de desembre: INICI DEL CURS DE MONITORS DE LLEURE.
Fins al 5 de gener. ORGANITZA: ATENEU MOGENC.
- 21 de desembre: TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES
DE CAVA al Local Nou. De 8 a 14 h. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DE
COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA DEL PENEDÈS.
-21 de desembres: 1a ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL DE
MOJA, a les 18 h al Jardí de la Capella. Amb Xocolata amb melindros.
Tiquets anticipats a La Botiga de la Sílvia.
- 22 de desembre: FESTA DE NADAL FEM CAGAR EL TIÓ.
ORGANITZA: ATENEU MOGENC.
- 23 de desembre: INICI DEL CASAL DE NADAL. Per a infants de 3
a 16 anys durant els dies laborables de les dues setmanes de vacances
escolars. ORGANITZA: ATENEU MOGENC.
SANT PERE MOLANTA
- 28 de desembre: TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE
PLAQUES DE CAVA al Local Molantenc. De 8 a 14 h. ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA
DEL PENEDÈS.

“Casal lúdic que ens ajudarà a crèixer i a
conèixer l’entorn més proper”

SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA
- 21 (tot el dia) i 22 (fins les 16 hores) de desembre: TROBADA
DE PARADETES DE NADAL al Local Rossend Montané.
ORGANITZA: SOCIETAT LA LLEIALTAT.
- 28 de desembre: ARRIBADA DEL PATGE REIAL al Local Rossend
Montané. De 15 a 21 h. ORGANITZA: SOCIETAT LA LLEIALTAT.
- NIT DE CAP D'ANY al Local Rossend Montané: INSCRIPCIONS FINS
AL 13 DE DESEMBRE. ORGANITZA: SOCIETAT LA LLEIALTAT.
NIT DE REIS
- CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D'ORIENT
per SANT PERE MOLANTA, CAN TRABAL i SANT MIQUEL.
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ CAVALCADA DE REIS.
HORARI PREVIST:
17:30 h: Sortida de la Carrossa de la nau direcció Can Trabal.
18:15 h aprox.: Arribada a Can Trabal i repartiment de regals.
19:30 h aprox.: Arribada a St. Miquel i repartiment de regals.
20:45 h aprox.: Arribada a St. Pere Molanta i repartiment de regals.
22:00 h aprox.: Arribada a Can Torres i repartiment de regals.
23:00 h aprox.: Finalitza la Cavalcada de Reis.
- CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D'ORIENT per
MOJA. ORGANITZA: ATENEU MOGENC EN RECOLZAMENT
AL GRUP DE JOVES DE MOJA.
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