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S’incrementa en un 5% les subvencions en esports, cultura i àmbit social
Les bases per concedir les subvencions s’aprovaven en el ple d’aquest febrer, celebrat
de manera excepcional al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta
l’alcalde. Es diferencien subvencions nominatives d’un
any de les que es donen per a poder fer les festes
majors, per així facilitar que les entitats que organitzen
les festes puguin rebre d’aportacions fins el 100% de
les despeses que justifiquin. A pregunta del PSC-Units,
el govern municipal va aclarir que els actes de les festes
majors de les urbanitzacions els contracta l’Ajuntament
directament i va apuntar que a l’hora de concedir
subvencions per a les altres festes majors, es tenien
en compte criteris com l’època de l’any en què se
celebraven i la població. El Pla Estratègic es va aprovar
amb els vots a favor d’ApO, l’abstenció del PSC-Units i
els vots contraris d’ERC i de Junts per Olèrdola.

Amb els vots favorables dels grups d’ApO i del PSCUnits i els vots en contra d’ERC i JxO, dilluns 3 de
febrer el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava les
bases que regulen la convocatòria per aquest 2020
de les subvencions en matèria de cultura, esports i
àmbit social en règim de concurrència competitiva. El
ple es va celebrar al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere
Molanta a causa de les obres de reforma de l’edifici
consistorial. Amb la voluntat d’apropar la política
municipal a la ciutadania, l’alcalde, Lucas Ramírez,
anunciava la intenció de que els plens se celebrin de
manera rotativa en els diferents nuclis del municipi
aquests propers mesos.
La regidora de cultura i serveis socials, Anna Boada,
exposava que en les bases que regulen la concessió de
subvencions s’introduïen modificacions per donar valor
afegit als projectes que presentin les entitats, amb la
diferència d’introduir nous criteris de puntuació. La
quantitat màxima que pot rebre una entitat s’amplia
fins a 7.000e en esports i fins a 6.500e en l’àmbit
social, mantenint-se el topall en el cas de cultura en
els 13.000e.
El regidor del grup del PSC-Units, Joan López, explicava
que votava a favor perquè la convocatòria era una eina
necessària per a les entitats, però sí que qüestionava
que en algunes competicions esportives regulars pugui

arribar a penalitzar que es compti amb practicants de
fora del municipi.
La portaveu del grup municipal de Junts per Olèrdola,
Mari Carme Villanueva, explicava que hi votaven en
contra perquè no havien participat en l’elaboració de
la proposta, a més de no “trobar lògic” els criteris de
repartiment de subvencions.
Fina Mascaró, portaveu del grup d’ERC, va recordar
que feia un any va proposar parlar-ne de les bases
i va preguntar si el govern ja els hi havia expulsat
d’aquesta comissió informativa. També considerava
que les inquietuds plantejades per les entitats no es
treballaven.
L’alcalde, Lucas Ramírez, resumia que les bases de
la convocatòria busquen potenciar l’activitat de les
entitats del municipi i recordava que l’aportació
municipal en aquest 2020 s’incrementava en un
5%, fins arribar als 115.000e. També indicava que
les modificacions introduïdes responien a peticions
d’entitats per a millorar el funcionament de la
convocatòria i que les bases complien les obligacions
marcades per la Llei de Subvencions.
En el ple també s’aprovava el Pla Estratègic de
Subvencions per aquest mandat, que defineix les línies
de concessió de subvencions, segons assenyalava

Lliurat el Pla d’usos de la Torre de Moja
El Pla director d’usos de la Torre de Moja ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL) de la Diputació i ha suposat una inversió de 9.000 euros, amb l’objectiu de definir els usos que
es puguin dur a terme als diferents espais que formen el conjunt monumental de la Torre en funció de
les necessitats, els avantatges socials així com el seu cost econòmic i poder així disposar d’un instrument
tècnic per a la seva gestió. El treball el lliurava el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons,
a l’alcalde d‘Olèrdola, Lucas Ramírez.

En el ple també es va aprovar el padró d’habitants en
data d’1 de gener de 2019, que recollia que hi havia
a Olèrdola 3.692 habitants. L’alcalde explicava que la
piràmide d’edat d’Olèrdola (amb 1.300 habitants en la
franja de 40 a 70 anys, menys proporció en la de 20 a
40 per passar a recuperar percentatge en l’etapa de 0
a 20 anys) obligava a idear quin municipi es volia i a
tenir en compte polítiques que atenguin les necessitats
de la població. L’alcalde indicava que actualment la
xifra de veïns empadronats és de 3.826 habitants i
des d’ERC es va fer notar que s’havia crescut un 2’5%
respecte l’anterior aprovació.
Per unanimitat es van aprovar les bases de la
convocatòria per a l’elecció de jutge o jutgessa de pau
substitut al municipi. ERC va expressar agraïment a les
persones que es presentin perquè ho fan de manera
altruista.
El ple va aprovar també per unanimitat la modificació
del pressupost i l’acord d’aplicació de l’increment
retributiu del 2% pels treballadors de l’Ajuntament,
d’acord amb el que estableix l’estat.
Igualment per unanimitat, el ple va ratificar l’adhesió al
CONGIAC, Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya. L’alcalde, que representa a l’Ajuntament en
la Junta del Consorci, posava l’accent en què l’adhesió
busca mantenir el control de la gestió pública de
l’aigua a Olèrdola.
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Els Mossos difonen consells de seguretat i destaquen que Olèrdola
és un municipi segur

La seguretat és cosa de tots. Aquest missatge apel·lant a l’autoconsciència
de la ciutadania sobre la importància de prevenir robatoris i furts, va
ser una de les idees destacades que es va transmetre dimecres 22 de
gener a la tarda a Sant Pere Molanta durant una xerrada sobre seguretat
ciutadana convocada per l’Ajuntament d’Olèrdola i conduïda per
membres de l’Oficina de relacions amb la comunitat de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Vilafranca.

Els mossos van deixar clar que les dades de robatoris, furts o estafes
assenyalen que Olèrdola “és un municipi segur”. També s’indicava
que “per molta sensació” que hi hagi, si no hi ha denúncia o trucada
no queda constància de fets com els de l’ocupació d’habitatges, una
de les qüestions que va gairebé monopolitzar el torn d’intervencions
entre el centenar de veïns que assistien a la xerrada.
Per evitar robatoris, els consells exposats són “bàsics i senzills, però
eficaços”, segons demostrava l’experiència dels Mossos. Es recomana
fer una autoavaluació per determinar si es disposen de mesures de
seguretat i si aquestes són efectives. També s’aconsella identificar els
punts febles que poden deixar vulnerable l’habitatge, instal·lar portes
i panys segurs, protegir sostres i tendals, i mantenir magatzems i
pàrquings tancats. A preguntes dels assistents, els mossos advertien
que calia diferenciar entre ocupacions d’habitatges i violació de
domicili. A Olèrdola el volum de casos d’ocupació no és significatiu
i els habitatges ocupats serien immobles que tenen poc clara la
titularitat de la seva propietat.
Des dels Mossos es desaconsellen els patrullatges ciutadans o la
creació de grups de whatsapp que difonen dades sensibles sobre
seguretat, en molts casos sense contrastar.

Obres a l’edifici consistorial i serveis municipals al Centre Cívic La Xarxa
Dimecres 15 de gener reobria al Centre Cívic La Xarxa el servei d’atenció
al públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola.
La reobertura d’aquest servei marcava la finalització dels treballs de
trasllat dels serveis de l’Ajuntament al Centre Cívic La Xarxa de Moja,
l’equipament municipal on estaran en funcionament mentre durin les
obres de reforma de l’edifici consistorial. Mentrestant, durant aquests
dies s’estan procedint a fer els treballs previs a les obres. Aquestes
actuacions permeten obtenir informació detallada de l’estat de l’edifici
i aporten dades que es tenen en compte en el projecte executiu,
actualment en fase de redacció.

Fotografia de Neus Rull
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Reobre l’aula de nadons de l’escola bressol Gotims de Moja
Amb la represa de l’activitat a les escoles després
de l’aturada de les Festes de Nadal, aquest gener
reobria l’aula de nadons de l’escola bressol municipal
Gotims de Moja. L’aula atén a nadons a partir de les
16 setmanes i ha pogut reobrir aquest 2020 perquè
es disposaven d’un mínim de 5 preinscripcions. La
directora de les escoles bressol d’Olèrdola, Mònica
Rebollo, explica que durant la preinscripció que es
convoca abans d’iniciar-se el curs van ser insuficients
les sol·licituds per a utilitzar l’aula de nadons, en alguns
casos perquè l’infant tenia menys de 16 setmanes. El
novembre es va fer una nova jornada de portes obertes
i una convocatòria de preinscripcions que va permetre
concertar aquesta xifra mínima que ara possibilita la
reobertura de l’aula.

En marxa el Servei de Mediació
Ciutadana de l’Alt Penedès

Estudi per millorar la seguretat en els
accessos a Sant Pere Molanta

Promogut pel Consell Comarcal, el nou Servei de Mediació Ciutadana
de l’Alt Penedès va entrar en funcionament a finals de 2019, és gratuït
i està a disposició de les persones que resideixen a l’Alt Penedès, les
entitats i els ajuntaments, excepte els municipis de Sant Sadurní i
Vilafranca que tenen els seus propis serveis de Mediació Ciutadana.

El tram inicial de la carretera d’ Olivella ha estat objecte d’un estudi
per a millorar-ne les condicions de seguretat i garantir en algun dels
seus punts que el creuament de la via es pugui fer amb el mínim de
riscos possibles per a vianants. La Diputació és l’administració de qui
depèn la carretera i l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha exposat
que l’estudi s’ha centrat en l’Avinguda de l’Arboçar, que és la recta
que travessa els accessos a Sant Pere Molanta i arriba a Cal Sadurní,
al sector dels barris de Rectoria i Can Torres. L’alcalde resumia que
una de les mesures proposades és la construcció d’ una rotonda
convencional que enllaci amb l’entrada del poble, substituint l’actual
semirotonda. L’altra actuació proposada és l’aplicació de mesures per
a reduir la velocitat en l’encreuament cap al cementiri.

Està format per 4 professionals de la Mediació amb una llarga
experiència i amb perfils complementaris (Psicologia, Dret penal, Dret
civil). Els àmbits de treball del Servei Comarcal de Mediació Ciutadana
són els conflictes familiars, el context escolar, el món associatiu, els
conflictes veïnals, l’espai públic i per l’incompliment d’ordenances
municipals. També es faran comediacions per aconseguir fórmules
de justícia restaurativa per a petits delictes o danys patrimonials. Per
demanar hora al Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès cal trucar al telèfon 93 890 00 00 ext. 142 o contactar
via correu electrònic a mediació@ccapenedes.cat.
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L’activació de serveis municipals minimitza els efectes del temporal
La caiguda d’arbres a la via pública va ser el tipus d’incidències més destacades que es registraven a Olèrdola els dies 20 i 21 de gener, com a
conseqüència del temporal de pluja i vent “Glòria”. Les afectacions més rellevants al municipi s’havien detectat a Viladellops, Daltmar i , de manera
especial, amb un tall a la carretera d’Olivella abans de l’accés a Can Trabal.
L’alcalde, Lucas Ramírez, agraïa la disponibilitat dels serveis tècnics municipals a l’hora de canalitzar les incidències dels veïns davant de les
empreses subministradores de serveis; així com l’actuació dels guàrdies municipals, de la brigada de l’Ajuntament i de l’ADF, que van multiplicar
els seus esforços per a cobrir els serveis pels quals eren requerits. Ramírez destacava la coordinació dels serveis municipals, així com la participació
d’alguna empresa privada en la retirada d’arbres.

Dissabte

AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA

7 DE MARÇ

2020

DIA
INTERNACIONAL
DE LA DONA
SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA
A les 20.30 h | Local ROSSEND MONTANÉ

XERRADA - COL·LOQUI
A càrrec de

FINA LORENZO

En acabar l’acte hi haurà SOPAR
Venda anticipada de tiquets ﬁns el 4 de març a: Restaurant La Casa del Conill (Sant Miquel);
Fleca Fontanals, La Posada i Carns Cal Ton (Sant Pere Molanta); i Queviures Mitjans, La Botiga de
La Sílvia i Bar Avinguda(Moja) | PREU 13€

Col·labora:

L’Ajuntament, compromès amb la prevenció de la violència de gènere
L’Ajuntament d’Olèrdola organitza pel
proper dissabte 14 de març un taller
per a joves i una xerrada oberta a
tothom amb el propòsit d’oferir recursos
pràctics per a prevenir la violència de
gènere. El taller està adreçat a joves de
12 a 22 anys i té l’objectiu de facilitar
eines per identificar una relació tòxica
i abusiva. I és que identificar aquests
tipus de relacions a les primeres fases
és vital perquè no esdevingui violència
de gènere. A més, també es coneixeran
recursos propers on poder acudir si ens
veiem dins d’una relació així o coneixem
a algú proper que la pateixi. El taller s’ha
programat a les 5 de la tarda, al Centre

Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta.
Al mateix equipament, a les 18.30h,
s’ha programat la xerrada oberta a
tothom “Com educar en llibertat, una
assignatura pendent!”. En aquest cas
el propòsit és prendre consciència de
l’existència d’estereotips de gènere,
comprendre les seves conseqüències
i proporcionar eines per reeducar-nos
tenint en compte que la visió de gènere
és clau per a eradicar la violència
masclista i aconseguir una societat
més lliure, més igualitària i més justa.
Les dues activitats les dirigirà l’entitat
especialitzada en la prevenció de la
violència de gènere “Sense Embuts”.
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Moja ha celebrat la seva Festa d’Hivern
La Comissió de Festes de Moja ha ofert un balanç satisfactori pel
funcionament i resposta que han rebut els actes de la Festa Major
d’Hivern, les festes de Sant Macari, el 18 i 19 de gener. Malgrat els
condicionants que van marcar aquells dies les activitats públiques a
l’aire lliure, a causa de la situació meteorològica, des de la Comissió
s’ha fet una valoració positiva per la participació obtinguda,
especialment en actes que van resultar força concorreguts com la
representació teatral, el ball de Festa Major o l’exhibició dels balls
folklòrics.

La perruqueria de Margarita Soler tanca
després de 39 anys de servei al poble
Coincidint amb la Festa Major d’Hivern de Moja, dissabte 18 de
gener baixava de manera definitiva la persiana la perruqueria de
Margarita Soler. Després de gairebé 50 anys de professió, Margarita
Soler es jubilava. Ho feia després d’haver treballat a Vilafranca,
durant els seus primers 10 anys de trajectòria professional, i d’haver
completat 39 anys ja a Moja.
D’aquests anys de treball intens al poble, Margarita Soler es mostra
molt contenta amb les seves clientes. Algunes d’elles han mantingut
la seva fidelitat a l’establiment durant tots aquests 39 anys. Com
a treballs especials, Soler recorda els pentinats que ha hagut de
fer en festius per casaments o comunions. En aquests anys, les
tendències d’estils de pentinats han variat molt i també els aparells
i productes utilitzats pels professionals de la perruqueria. El que no
ha canviat és la capacitat de les perruqueres d’escoltar “i ser una
mica psicòlogues”.
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Aina Cornellà i Júlia Queraltó segueixen obtenint èxits en judo
Aina Cornellà segueix acumulant títols. Dissabte
18 de gener, a La Llagosta, es proclamava
campiona de Catalunya júnior. Aquest guardó ja
el va assolir Cornellà fa dos anys i es ve a sumar
als dos campionats de Catalunya de categoria
infantil-cadet que va assolir en el seu dia aquesta
judoca del Judo Olèrdola. Una altra olerdolenca,
Júlia Queraltó va assolir el segon lloc del calaix del
seu pes en la mateixa categoria júnior. Actualment
entrena al Club Judo Danes (Castelldefels) i és
el seu primer any a la categoria. Tot i així ha
estat seleccionada per participar al Campionat
d’Espanya Junior que es celebrarà a Madrid el
proper 22 de febrer.
Aina Cornellà

Júlia Queraltó (segona per la dreta)

La Muntanyeta acollirà la final de cros escolar de Catalunya el proper 8 de març
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès torna a assumir l’organització de la final
de cros escolar de Catalunya i de nou aposta per la finca municipal de la
Muntanyeta, a Olèrdola, com a emplaçament per acollir l’esdeveniment atlètic,
tal i com ja va passar fa dos anys.
Llavors, entre atletes, clubs i administracions com la Generalitat, van ser
generalitzats els elogis per les característiques de la Muntanyeta com a espai
natural polivalent del tot adequat per a acollir un atractiu circuit de cros.
Les finals nacionals es realitzaran durant tot el matí de diumenge 8 de març,
des de benjamins a juvenils, i preveuen comptar amb un total de 1.200 atletes.
Sumant acompanyants, es calcula que durant el matí podran ser més de 3.000
les persones que s’acostin a la Muntanyeta.
Pere Sadurní, regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, subratlla que és un esdeveniment que contribueix a la promoció del municipi. Per això
es preveu informar a allotjaments i restauradors d’Olèrdola perquè ho tinguin en compte a l’hora de poder fer una oferta puntual.

Continuïtat al Casal d’Avis de Moja
L’assemblea anual del Casal d’Avis de Moja, celebrada dissabte 25
de gener, va estar marcada per la continuïtat. Es va revalidar sense
cap canvi l’actual composició de la Junta Directiva, encapçalada per
la presidenta, Teresa Miralles. I el calendari d’activitats aprovat per al
conjunt del 2020 manté amb lleus variacions les propostes que s’han
anat consolidant en els darrers anys. Una de les modificacions té a
veure amb les excursions. Aquest 2020 s’ha optat per fer la primera
sortida a Montferri, el 29 de febrer, enlloc de la tradicional sortida a
Montserrat.

Rues de Carnaval a Moja el dissabte 29 de febrer i l’ 1 de març a Sant Pere Molanta
El dissabte 29 de febrer, amb inici a les 8 del vespre, arriba a Moja la
XIII Rua de Carnaval amb un total de 13 carrosses. Marcant el ritme
encapçalarà la rua un grup de batucada de Roquetes. El recorregut serà
l’habitual, amb principi a la Rambla Catalunya i final davant de l’escola
Circell. I l’endemà diumenge 1 de març, a les 12 del migdia, es podrà
viure la Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta, amb la participació de
10 carrosses i 3 comparses. Hi haurà premis per les millors carrosses i
la millor comparsa, amb la col·laboració de la Fleca Fontanals i el bar
de la Societat Principal-Unió. A banda del suport que ofereix als grups
de Carnaval del municipi per a la seva activitat, l’Ajuntament també ha
concedit ajuts per a subvencionar la participació en aquestes dues rues
i en el concurs de comparses, organitzat pel grup “Tots per Un” de Sant
Miquel, el divendres 14 de febrer.
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