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El ple de desembre aprovava mocions a favor de la llibertat d’expressió i 
per la suspensió del projecte de polígon industrial a Can Vies

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

En el ple de desembre s’aprovava per unanimitat una modificació puntual de 
la plantilla de personal, que recull la transformació de tres places d’auxiliar 
administrativa en places d’administrativa. També s’aprovava amb els vots 
favorables dels quatre grups una modificació puntual de la Relació de Llocs 
de Treball, que suposa passar la plaça de tresoreria al 100% de la jornada.

També per unanimitat s’aprovava el Pla Estratègic de Turisme. Igualment es 
va donar compte del desdoblament de l’Àrea Bàsica Penedès Rural, un canvi 
organitzatiu que comporta que el consultori dels Monjos sigui la referència 
pels veïns d’Olèrdola. També s’acordava per unanimitat la delimitació de fites 
entre els termes de Castellet i La Gornal i Olèrdola i la delimitació del terme 
entre Olivella i Olèrdola.

Amb les abstencions del PSC, ERC i JxO, es va aprovar la resolució de les 
al·legacions a una modificació puntual del POUM. Des d’ERC es va fer 

notar que havien passat 28 mesos per a respondre a les dues al·legacions 
presentades. L’alcalde reconeixia que cal anar més ràpid, però afegia que la 
resposta també depenia de la Generalitat.

En l’apartat de mocions, es va presentar per urgència un text demanant el 
rebuig a la planta asfàltica que es projectava fer a Pacs. El govern va votar en 
contra de la urgència i no es va debatre la moció, perquè entenien que els hi 
calia més temps i proposaven que la moció entrés en el proper ple. Amb el 
vot en contra del PSC i els vots favorables d’ApO, JxO i ERC s’aprovava una 
moció a favor de la llibertat d’expressió, incorporant la reivindicació del dret 
a debatre al Parlament sobre el dret a l’autodeterminació. El mateix sentit del 
vot dels grups es va reproduir en la moció aprovada que demana la suspensió 
del projecte de polígon industrial a Can Vies. Per unanimitat, es va aprovar 
una declaració institucional del 25N de rebuig a la violència masclista.

L’Ajuntament busca complicitats entre taxistes de la comarca per a implantar el servei 
de transport a demanda

L’Ajuntament d’Olèrdola ha exposat a taxistes que operen al municipi la seva voluntat d’implantar, amb la 
col·laboració de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà-AMTU, el sistema de transport a 
demanda, consistent en subvencionar part del trajecte als veïns en cas de requerir desplaçaments per a cobrir 
necessitats des de nuclis que no tenen transport públic.

En el darrer ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, l’alcalde, Lucas Ramírez, exposava que els taxistes del municipi 
havien expressat dificultats a l’hora d’implicar-se en el projecte adduint complicacions d’horaris.  

Ara des de l’Ajuntament i a través de l’AMTU, tenint present que taxistes de tota la comarca tenen la possibilitat 
d’operar al municipi, hi ha la voluntat de negociar les condicions d’aquest servei de transport a demanda amb 
professionals del sector que tenen la seva llicència a  Vilafranca
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A causa de l’inici de les obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, des d’aquest dimecres 15 de gener els serveis municipals 
que s’oferien a la seu de l’edifici consistorial s’han traslladat al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja.

L’oficina de l’OAC, els guàrdies municipals, serveis socials i serveis 
tècnics estan distribuïts en les dues sales de la planta baixa del Centre 
Cívic La Xarxa; mentre que secretaria i intervenció ocupen la sala de la 
primera planta.

Trasllat provisional dels serveis 
municipals al Centre Cívic La Xarxa

Licitades les obres de construcció del nou consultori mèdic de Moja
Abans de finalitzar aquest mes de gener, el Servei 
Català de la Salut preveu adjudicar  les obres de 
construcció del nou consultori mèdic de Moja. Segons 
publicava la Generalitat el passat 23 de desembre, al 
concurs públic convocat per a adjudicar les obres s’hi 
van presentar 5 empreses, que ara esperen la resolució 
del CatSalut.

El pressupost de licitació se situava en gairebé 478 mil 
euros i els treballs tenen un termini d’execució previst 
de 10 mesos. El nou consultori es construirà en terrenys 
cedits per l’Ajuntament d’Olèrdola, al carrer Sindicat 
de Moja, justament al costat de l’actual consultori 
mèdic. Aconseguir el nou equipament era una 
reivindicació llargament perseguida per l’Ajuntament 
d’Olèrdola per tal de millorar les condicions d’atenció 
que es presten al consultori de Moja, utilitzat pels 
veïns d’aquest poble però també per residents d’ altres 
nuclis del municipi, especialment de Daltmar.

Fotografia de Neus Rull

Divendres 10 de gener, a les 8 i 20 minuts, es produïa un 
accident al camí asfaltat de Daltmar. Un vehicle sortia de la via 
en el revolt de la Masia Mas Granell, prop del nucli de Moja. Tot 
i que l’accident va ser aparatós, afortunadament els ocupants del 
vehicle (una dona i el seu fill) van resultar il·lesos. La densitat de 
la boira present en aquell moment i una velocitat inadequada són 
els factors que s’apunten com a causants d’aquest accident. Els 
guàrdies municipals d’Olèrdola han confirmat que aquest és el 
quart accident que es registra en aquest mateix punt de la via  
en els darrers tres mesos, sense haver de lamentar cap ferit de 
gravetat.

Els guàrdies municipals fan una crida a respectar les normes 
de circulació, sense sobrepassar els límits de velocitat, i a ser 
especialment curosos al volant quan hi ha circumstàncies 
meteorològiques adverses que poden dificultar la conducció, com 
la pluja o la boira.

Crida a la prudència per a evitar 
accidents al camí de Daltmar
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GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Volem començar aquest escrit desitjant molt bon any a tota la ciuta-
dania d’Olèrdola. Des del grup municipal d’Alternativa per Olèrdola 
treballarem amb passió per fer que el dia a dia al municipi us ajudi 
a aconseguir-ho!
Nosaltres encetem l’any amb energies renovades per tirar endavant 

els nostres compromisos amb la ciutadania, reflectits en el nostre programa elec-
toral. Així, per exemple, voldríem destacar la reparació del camí Rossend Montané.
Sense cap mena de dubte, un altre dels projectes de més importància d’aquest any 
és la rehabilitació del desgastat edifici de l’Ajuntament que, com ja s’ha explicat en 
números anteriors, ha de permetre millorar l’eficiència i eficàcia de l’acció municipal 
així com l’atenció personalitzada a la ciutadania. Mentre duren les obres, tots els 
serveis que es prestaven des de la seu consistorial s’han traslladat a l’edifici de La 
Xarxa, on tot el personal seguirà atenent les vostres peticions i necessitats com fins 

Pla estratègic de turisme
Que Olèrdola tingui un pla estratègic de turisme ens sembla excel·lent. 
De fet ja és conegut pel consistori que recolzarem tot el que faci falta 

per posar el municipi en el lloc que li toca, ajudant la seva promoció.

És una llàstima que com és habitual no s’hagi comptat amb l’oposició, més quan les 
dues regidores d’ERC tenim formació en aquest àmbit.

Dit això, cal acompanyar el pla de més elements com cuidar els nostres comerços, 
llocs de lleure i incentivar, ajudar, perquè els negocis no tanquin. Recordem que a 
Moja aquest darrer mes ja n’han tancat tres.

Comissió de subvencions
Pel que fa a la sessió informativa a les entitats sobre les subvencions del 2020 ens 
agradaria saber si ja ens han expulsat d’aquesta comissió (?).

És molt poc democràtic pertànyer a una comissió i que no es convoqui als seus 
membres ni se’ns digui res mentre s’explica a les entitats que s’està treballant en 
unes modificacions.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Estimats olerdolencs,
Primer de tot, el grup Junts per Olèrdola us volem desitjar un molt bon 
any 2020, ple de salut i felicitat.

Segurament tothom hem fet el llistat de nous propòsits per aquest any, desitjant 
que es compleixin.
En el nostre municipi comencem l’any amb tot l’Ajuntament traslladat a l’edifici de 
la Xarxa a Moja ja que es fan obres a la casa gran. Esperem que  triguin el menys 
possible i  retornem tots a la normalitat.
Esperem que l’equip de govern també hagi fet el seu llistat de bons propòsits i es 
compleixin com a mínim un 90%.
El grup de Junts per Olèrdola els recordem unes quantes promeses les quals desit-
gem es compleixin:
- Projectes de rotondes.
- Compra del camp de futbol de Sant Pere Molanta.
- Problemes d’estacionament a Sant Pere Molanta.

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

ara. L’elecció de La Xarxa no ha estat a l’atzar, sinó que tècnicament era l’edifici 
municipal més preparat per acollir l’ajuntament. Aquest trasllat, però, és gràcies, 
també, a l’esforç de les entitats, que deixen aquest edifici per tal de ser reubicades 
temporalment en altres instal·lacions municipals. Conscients de l’esforç que fan, el 
nostre agraïment per seguir treballant i cohesionant el municipi.
Aprofitem per felicitar tothom que ha col·laborat en La Marató de TV3, fent d’Olèr-
dola un municipi solidari. També volem desitjar una bona Festa Major de Sant Ma-
cari i agraïm la gran tasca de la comissió de festes; participant-hi col·lectivament i 
massiva és la millor manera d’agrair-los-ho!
Ja per finalitzar, volem esperonar també els grups de carnaval d’Olèrdola, que a fi-
nals de febrer faran d’ambaixadors del municipi en les diferents rues on participaran, 
desitjant-los tots els èxits i, sobretot, que gaudeixin de l’esforç que hi han dedicat.

Planta asfàltica de Pacs
El nostre grup va entrar d’urgència una moció de rebuig a la planta asfàltica de Pacs, 
(la mateixa que es va aprovar a Pacs) però l’equip de govern va votar en contra de 
la urgència, al·legant que no tenien prou informació, segons paraules del mateix 
Alcalde. Tot el Penedès mobilitzat en contra de la planta però ApO en la inòpia.

Finalment dos apunts que creiem rellevants:
L’espai que tenim reservat per fer la columna ve limitat a 2.000 caràcters o 300 
paraules, cada dos mesos. Els espais d’opinió dels grups només poden ocupar una 
pàgina mentre l’equip de govern ocupa un quart d’aquesta pàgina més tota la pro-
paganda institucional del butlletí mensual. El butlletí el paguem tots.

Per cloure recordar-li a l’alcalde que el consistori el formem totes i tots els regidors, 
no només l’equip de govern. Les actituds i mostres de menyspreu vessades a les 
regidores de l’oposició al darrer ple demostren autoritarisme i no tenir cap voluntat 
de diàleg. És no voler entendre que les regidores i regidors tenen torn d’exposició, 
de rèplica i contrarèplica.

- Projectes de participació ciutadana (fan participar als ciutadans d’Olèrdola i porten 
dos anys que no fan res, no respecten l’opinió dels veïns).

- Seguretat ciutadana a tot el municipi.
- Conveni amb els treballadors de l’Ajuntament.
- Problemes importants d’aigües residuals a Sant Miquel.
- Projectes d’urbanitzacions.
- Manteniment dels equipaments esportius (actualment en unes condicions inde-

sitjables).
Aquesta pluja de promeses són projectes d’altres anys que encara no estan acabats.
Demanem serietat i que realment es faci tot allò que es pot fer, no demanem que 
només siguin paraules que se les enduu el vent.
Som un grup que vetllem i vetllarem per al nostre municipi i que vol el millor per a 
tots els olerdolencs.

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

Benvolguts veïns i veïnes: En primer lloc volem desitjar-vos sort i encerts 
per aquest any nou que acabem d´estrenar, nosaltres com a Grup Mu-
nicipal parlarem d´aquest any 2019 que acabem de tancar del qual en 
farem un balanç positiu. Entenent la vida com un aprenentatge constant 

podem afirmar i dir amb tot el respecte que es mereix l´ocasió que l´any passat ha 
estat un curset intensiu, a nivell municipal és la nostra obligació fer-ne un balanç 
positiu. Amb això no volem dir que no sigui millorable i que aquests temes no siguin 
importants; extra municipalment parlant pensem que ha estat un any massa agitat. 
Per sort encetem aquest any 2020 amb la recent formació d´un nou Govern Estatal 
al qual li demanem no tan sols estabilitat i una bona gestió si no també ser part 
de la solució a l’atzucac on ens trobem. Aprofitem aquesta finestra per felicitar a la 
resta de la família Socialista per aquest triomf i repte alhora; nosaltres com a humil 

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s
Grup Municipal encarem aquest any 2020 amb l’experiència que ens donen els me-
sos passats, aprenent dels errors comesos i posant en marxa les diferents iniciatives 
en les quals hem estat treballant. Volem agrair expressament a tots/es els que ens 
heu fet arribar les vostres inquietuds, és aquesta una de les nostres obligacions: do-
nar-vos respostes. No podem passar per alt la gran participació a La Marató del mu-
nicipi. Volem agrair a tots els que ho han fet possible, en especial a l ´organització, 
a totes les entitats implicades i a tothom qui s´hi ha implicat anònimament. També 
agrair molt especialment a tothom qui ha fet possible la celebració de les diverses 
activitats d´aquestes passades festes nadalenques molt especialment les dedicades 
als més petits de la casa. Ens acomiadem recordant-vos que podeu contactar amb 
nosaltres escrivint a Obrimolerdola@gmail.com.
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A Olèrdola es pot obtenir la bonificació del 25% de la 
quota de la taxa d’escombraries, amb un límit de 300 
euros per sol·licitud, si durant el període d’un any natural 
s’acredita un ús regular i continuat de les deixalleries 
municipals,  amb un mínim de 24 usos l’any.

Per a poder ser sol·licitant d’aquesta bonificació s’ha 
d’haver obtingut prèviament a l’Ajuntament una targeta 
acreditativa en la que el personal del servei anota 
cada ús que es faci de les deixalleries. La sol·licitud de 
bonificació la pot  tramitar fins el 31 de gener qualsevol 
persona major d’edat que visqui o sigui propietària d’un 
habitatge al municipi, així com comerços, bars, restaurants 
i indústries. Junt amb la sol·licitud de bonificació de la 
taxa caldrà entregar físicament la targeta de la deixalleria 
degudament omplerta. En el cas que la persona que 

Fins el 31 de gener es pot sol·licitar la bonificació de la taxa d’escombraries per ús 
de la deixalleria i per haver fet compostatge casolà

presenti la instància no sigui la mateixa que la del titular del rebut, 
caldrà que es presenti una autorització i una fotocòpia del DNI del 
titular del rebut.

Aquest mes de gener, a través de diferents decrets d’alcaldia, s’han 
succeït fins a tres convocatòries per a crear borses de treball per a 
cobrir possibles baixes o substitucions en la plantilla de l’Ajuntament 
d’Olèrdola. Una de les convocatòries pretén confeccionar una borsa 
de treball d’auxiliars de sanitat per a treballar en atenció al públic 
als consultoris del municipi, amb caràcter laboral, no fix, enquadrades 
en l’escala d’agrupacions professionals. Una altra busca crear una 
borsa per a cobrir possibles substitucions o baixes d’administratius 
o administratives i la tercera borsa que es crea és per a auxiliars 
administratius o administratives. En aquests dos darrers casos en 
règim de funcionaris/es interins/es i personal laboral enquadrades en 
l’escala d’administració general, grups C1 i C2.

Les sol·licituds per participar a la borsa d’auxiliars de sanitat es poden 
presentar fins dilluns 20 de gener, mentre que per a les altres dues 
borses, el termini finalitza dilluns 27 de gener

 

Convocatòries per a crear borses
de treball a l’Ajuntament

Oberta convocatòria per a cedir 10 
compostadors casolans

Amb la voluntat d’oferir recursos per a facilitar el reciclatge, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha obert convocatòria per a cedir 10 
compostadors casolans per a reciclar la fracció orgànica. Aquesta 
iniciativa dona continuïtat a les convocatòries realitzades des de 
l’any 2.010 per a incentivar l’autocompostatge.

L’Ajuntament rep la col·laboració de la Mancomunitat Penedès-
Garraf i de l’Agència de Residus de Catalunya per a promou aquesta 
pràctica al municipi. La cessió de compostadors es pot sol·licitar a 
l’Ajuntament durant els mesos de gener i febrer. Des de l’any 2010, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha cedit 59 compostadors. Amb aquesta 
pràctica es té a més dret a una bonificació del 15% de la taxa 
municipal de gestió de residus.

A més, tots aquells/es veïns/es que hagin participat en la campanya de 
compostatge casolà que es fa anualment, tindran dret a una bonificació, 
si així ho sol·liciten, del 15% de la taxa municipal de gestió de residus.

Imatge d’arxiu d’una sessió formativa



6 O l è r d o l a i n f o r m a c i ó

Olèrdola amb La Marató ha aconseguit recaptar 4.160,82e. La tercera 
edició del festival solidari organitzat a benefici de La Marató de TV3 
vivia el seu epicentre el cap de setmana del 14 i 15 de desembre, amb 
la programació de gairebé una trentena d’activitats. Les tres veïnes 
que coordinen l’esdeveniment, Mari Carme Villanueva, Dolors Rovirosa 
i Yolanda Lirón, es mostraven satisfetes en acabar el festival per la 
resposta rebuda i per la xifra recaptada. Dolors Rovirosa recordava 
l’èxit de la desfilada de moda de dissabte a la nit o la gran afluència de 
públic al Local Nou durant tot el diumenge. 

En la cloenda del Festival, l’alcalde, Lucas Ramírez, va agrair la 
col·laboració de tothom i de manera especial va fer un reconeixement a 
la feina de les tres coordinadores de l’activitat. Sumant les aportacions 
que es podrien obtenir de tres activitats que restaven pendents (la 
cursa de resistència en BTT, el torneig de pàdel aquest gener i la cursa  
Spartan Running, el 9 de febrer)  és previsible que la xifra de recaptació 
s’apropi o superi els 5.000e. Yolanda Liron, amb tot, posava l’accent 

“Olèrdola amb La Marató” recapta 4.160,82e

Una nova marxa de resistència en BTT  aporta 350e a La Marató

Olèrdola segueix desplegant cada any 
nombroses activitats vinculades amb la 
Marató de TV3. 

En aquesta darrera ocasió  s’incorporava 
una proposta que ha suposat tota una no-
vetat en l’àmbit esportiu de la comarca. 

Es tractava de la primera edició de la mar-
xa de resistència en btt per parelles, que 
es va celebrar diumenge 22 de desembre 
en un circuit habilitat a la Muntanyeta 
sota l’organització del Club BTT “El bres-
sol”. Van prendre-hi part una trentena de 
parelles i es van recaptar fins a 350 euros 
que es van aportar al recompte conjunt 
del programa solidari d’activitats “Olèrdo-
la amb La Marató”.

en la importància de que tothom hagi fet aportacions en funció de les 
seves possibilitats, contribuint així a una causa solidària. 

La xifra d’aquest any és inferior als 4.752e obtinguts l’any passat en 
acabar el cap de setmana del festival però es manté amb uns registres 
molt elevats si tenim en compte la dimensió del municipi. Tot i això, el 
balanç final podria ser molt similar o superior a la xifra de tancament de 
la passada edició, quan la recaptació final va ser de 5.268e.

Després de tres experiències, el format del festival “Olèrdola amb La 
Marató” es consolida i serveix per a fer possible que l’activitat sigui 
“La Marató d’Olèrdola” i no d’un nucli en concret, tal i com destaca 
Mari Carme Villanueva. 

Dins les activitats vinculades amb La Marató de TV3 fetes al municipi, 
s’ha celebrat el dinar solidari del Casal d’Avis de Moja, la Vallmoranta 
i l’actuació teatral organitzada pel grup El Flore de Sant Pere Molanta, 
el passat 1 de desembre, que recaptava 462e.
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Olèrdola vivia cavalcades de Reis molt participades

Fidels a la seva cita, els Reis Mags d’Orient arribaven a Olèrdola 
diumenge 5 de gener i protagonitzaven cavalcades a Moja, Sant 
Miquel, Can Trabal, Sant Pere Molanta i Can Torres abans de repartir 
regals a les llars del municipi. Aquest 2020 l’estada dels Reis Mags va 
estar de nou marcada per l’elevada participació , així com pel renovat 
impuls que ha registrat la cavalcada al poble de Moja.

A l’interior del Local Nou, els nens i nenes que van pujar a saludar als 
reis van rebre d’obsequi un conte i una bossa de llaminadures. Entre 
els assistents es va sortejar un lot cultural que constava dels quaderns 
editats per l’Ateneu, un tiquet degustació pel MOJATAST 2020 i una 
experiència de tast de vins a Cal Roig. L’Ateneu Mogenc oferia aquesta 
activitat amb l’ànim de promocionar “la cultura i el nostre entorn”.

Des de l’Ateneu Mogenc es vol fer un agraïment públic a totes les 
persones que han col·laborat d’una manera o altra a fer possible la 
Cavalcada de Reis 2020. 

De la seva banda, l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola va tenir 
cura de la cavalcada de Reis que entre la tarda i el vespre de diumenge 
va fer possible que els Reis arribessin a Can Trabal, Sant Miquel, Sant 
Pere  Molanta i Can Torres. Les recepcions als locals socials van ser molt 
concorregudes com és habitual, i ben carregades d’il.lusió.
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Receptiva resposta al taller de circ i 
de dansa en família

El taller gratuït de circ i de dansa en família, obert a totes les edats, 
que va organitzar Banjara Studio aquest Nadal al Local Nou de Moja 
va tenir una gran acollida, convertint-se en una de les sensacions del 
calendari d’actes realitzats al poble en aquestes festes nadalenques.

La receptiva resposta fa avançar que es repetirà l’experiència de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olèrdola , que va cedir el Local a 
canvi de poder disposar amb accés lliure d’aquesta activitat, poc 
freqüent al municipi. Els més joves es van atrevir a provar acrobàcies 
amb teles aèries i els més petits van poder fer jocs amb cèrcols.

Banjara Studio és un espai de dansa, salut i circ de Sant Sadurní que va 
aprofitar el taller per a assajar els seus espectacles.

El molantenc Ton Colet, 3r millor 
sommelier de Catalunya

Un olerdolenc de Sant 
Pere Molanta, Ton Co-
let, és el 3r millor som-
melier de Catalunya.
El concurs, organitzat 
per l’Associació Cata-
lana de Sommeliers, es 
realitzava durant la ce-
lebració del Fòrum Gas-
tronòmic de Barcelona i 
permet a Colet accedir 
al certamen que deci-

dirà durant la primavera el millor sommelier de l’estat espanyol.
Colet treballa al Cigró d’Or de Vilafranca i està relacionat amb el món 
de la vinya i el vi “de tota la vida”, amb vinyes i premsa a casa dels avis. 
Amb la voluntat de treure-li mística i apropar-lo a un ampli públic, Ton 
Colet indica que el vi és una beguda, “un complement per donar plaer 
físic i espiritual”. Defuig de definicions tancades o acadèmiques  sobre 
què és un vi bo i posa l’accent en què sobretot t’ha d’agradar.

La Vallmoranta aporta 4.570e a 
La Marató i anuncia que durant la 
primavera organitzarà una cursa
Diumenge 15 de desembre, 
la Vallmoranta donava 4.570 
euros a La Marató de TV3. La 
xifra correspon a la recapta-
ció assolida gràcies a la 9a 
edició d’aquesta prova soli-
dària, celebrada dissabte 23 
de novembre. A través d’un 
comunicat, l’organització 
donava “gràcies a tots els 
corredors que vau participar 
a la 9a edició i gràcies també a tots els patrocinadors que ens ajudeu 
any rere any a tirar endavant. Sense vosaltres no seria possible! “

Des de la Vallmoranta també s’ha anunciat que per la primavera orga-
nitzarien una cursa per a recaptar els gairebé 2.000e de la reparació 
d’una escultura.

En el comunicat s’indica que “com molts de vosaltres ja sabeu, hores 
després de la Vallmoranta va aparèixer trencada una escultura que es-
tava molt a prop d’una de les fites. Ens sentim responsables d’aquests 
fets malgrat que ningú hagi vist res ni sàpiga qui pot haver estat el 
causant, cosa que ens hauria ajudat força amb l’assegurança per donar 
cobertura als danys”.

“En aquest sentit, i per fer-nos tots partíceps de la solució, hem decidit 
organitzar una cursa a la primavera per recaptar els gairebé 2.000e de 
la reparació. D’aquesta manera la recaptació de La Marató per l’edició 
2019 no se’n veu afectada. Esperem que us apunteu i ens ajudeu a 
assolir aquest import”.
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Hora: a 3/4 de 5 de la tarda 

Lloc: Biblioteca de l‘Escola Circell C. de Rafael de Casanova, s/n - Moja (Olèrdola) 
 

 
 
 
 

  


