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En el primer ple telemàtic de la seva història l’Ajuntament aprova una modificació de 
pressupost d,1’8 milions
El ple es va realitzar per videoconferència i es va poder seguir en directe per Youtube

En la primera sessió de la seva història celebrada de manera 
telemàtica, a través de videoconferència, dilluns 27 d’abril el 
ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava una modificació de 
pressupost per valor d’1 milió 800 mil euros. L’acord es va 
prendre amb els vots favorables d’Alternativa per Olèrdola, 
l’abstenció del PSC-Units, i els vots en contra de Junts per 
Olèrdola i ERC.

Modificació de pressupost

La modificació de pressupost es finança, en més d’1 milió 
400 mil euros, amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals. La resta amb baixes i suplements de crèdit. Lucas 
Ramírez, alcalde d’Olèrdola, exposava que la modificació 
inclou 1.426.000e per inversions. Entre aquestes va 
destacar l’arranjament dels pous d’aigua de Moja i Sant 
Miquel, que són obres subvencionades per l’ACA que 
compten amb una previsió d’aportació municipal de 
90.000e També s’incorporen 230.000 euros més al projecte 
de reforma de l’edifici de l’Ajuntament per adequar una 
tercera planta i es financen fins a 11 redaccions de projectes 
“per a portar a terme durant aquest mandat”, incloent la 
xarxa de sanejament de Sant Miquel, la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques en edificis públics, la portada de la 
fibra a Viladellops, l’adequació de l’arbrat del municipi o la 
urbanització d’una nova plaça davant el consultori de Moja. 
També s’acorden crèdits extraordinaris per a la compra 
del camp de futbol de Sant Pere Molanta, pel projecte 
d’un carril bici que uneixi Vilafranca, el Clot de Moja i els 
Monjos o l’accessibilitat als nuclis. Una altra inversió que es 
contempla és la tercera fase de la rehabilitació de la Torre de 
Moja, subvencionada en un 75%, o bé el pas a plataforma 
única del carrer Manel Crespo i l’asfaltat de l’Eix Rossend 
Montané, des de Mas Granell fins a Sant Pere Molanta. En 
aquest punt, Ramírez precisava que es repararan els flonjalls 
i es contempla el pintat de la senyalització horitzontal, 
especialment al polígon de Sant Pere Molanta. L’alcalde 
demanava el suport dels grups a aquesta modificació de 
pressupost perquè permetia realitzar “millores pel municipi”.

A preguntes del regidor del grup del PSC-Units, Joan López, 
es va precisar que la diferència d’import existent entre la 
redacció de projectes d’accessibilitat per a Moja o Sant Pere i 
Sant Miquel s’explica pel diferent volum de les intervencions. 
En el cas de Moja, es preveu fer el pas a plataforma única en 
tres fases, finançant-se ara la redacció de la primera. López 
també va preguntar la part subvencionada de les obres a 

l’eix i els motius de l’increment de la partida dedicada a 
l’estudi de Mir Geribert. 

Com és habitual quan el govern proposa modificacions de 
pressupost, el grup de Junts per Olèrdola explica que voten 
en contra perquè “no se’ns deixa participar”. Mari Carme 
Villanueva, portaveu d’aquest grup, assenyalava que el 
govern encarrega la redacció de projectes “però després no 
s’executen”.

Villanueva va fer notar que la compra del camp de Sant Pere 
Molanta s’ha pressupostat en diferents ocasions i ja s’havia 
anunciant la seva adquisició fa un any, abans d’eleccions. 
També va demanar que l’arranjament de l’eix incorpori el 
vial, a la zona de la Serreta, utilitzat per tractors. També va 
qüestionar el carril bici fins els Monjos i va reclamar que 
abans de seguir les obres a Sant Miquel s’acabessin bé les 
que s’havien fet.

La regidora portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, feia 
notar que era la 7a modificació de pressupost aquest 2020, 
la 1a que incorporava romanent de tresoreria. Mascaró va 
preguntar els motius de l’increment de la partida de bosses 
compostables en 8.500 euros i assenyalava que la reforma 
de l’ajuntament s’incrementava en un 36,9%, arribant 
als 853.000e, sense que se li expliqués la reforma a cap 
regidor de l’oposició. Des d’ERC es va assenyalar que el nou 
ascensor de l’edifici consistorial, acabat d’instal·lar, s’haurà 
de moure. També considerava que l’augment de 18.200e 
en neteja “no era per més serveis, sinó perquè no es va 
dotar bé el pressupost”, i qüestionava altres partides com 
l’adhesió a l’entitat de Comerciants del Foix, els 6.000e 
pel lloguer d’una carpa per la Vallmoranta, el pas de 1.000 
a 10.000e per a vestuari dels guàrdies municipals o que 
l’estudi de Mir Geribert passés de 4.000 a 11.700e. Per 
ERC “els pressupostos són un copiar i enganxar d’un any per 
l’altre” i destacava que “no se’ns crida, ni se’ns diu res, ni 
se’ns espera”. Per Fina Mascaró, “les millores es poden fer 
d’una altra manera”.

En el debat d’aquest punt, el govern va aclarir que 
s’augmentava la partida de desratització per l’aparició 
d’imprevistos i que es suplementaven en 63.000e el 
pagament a les deixalleries per serveis extraordinaris fets 
en les anualitats de 2018 i 2019. Mireia Mancera, regidora 
de medi natural,  explicava que l’increment en 8.000e per 
bosses compostables s’explicava perquè s’havia eliminat 
de les ordenances fiscals la subvenció als establiments que 
venien aquestes bosses. Per això s’havia ideat un projecte 

per a motivar a la població a fer ús de la recollida selectiva, 
incloent la distribució cada dos mesos d’aquestes bosses.

De la seva banda, també es va exposar que la subvenció 
prevista de 12.500e per a l’associació de propietaris de Can 
Trabal era per a la Festa Major, per bé que “tot està en stand 
by”, a l’espera de l’evolució de la pandèmia del COVID 19, tal 
i com va explicar Anna Boada, regidora de cultura. L’apartat 
dedicat a l’estudi de Mir Geribert incorporava finançar un 
congrés per a l’estudi d’aquesta figura històrica. El regidor 
d’esports, Pere Sadurní, explicava que l’import del lloguer 
de la carpa era una previsió i es feia per poder acollir els 
participants d’una prova que serà campionat de Catalunya 
i doa una gran projecció al municipi, amb l’estimació de 
reunir a 500 participants. Jordi Catasús, regidor de personal, 
exposava que es millorava tota l’equipació dels agents, per 
dotar-los de més seguretat.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, indicava que la 
millora de l’organització de l’Ajuntament implica la reforma 
de l’edifici consistorial. S’aprofitarà l’estructura perimetral de 
l’edifici i es construirà la 3a planta. Samblás va defensar la 
necessitat de redactar els projectes per a tenir una valoració 
de les inversions que després s’executen i va aclarir que 
es contemplava la redacció del nou clavegueram de Sant 
Miquel. També va subratllar que l’increment en prop de 
20.000e de la neteja viària responia a “l’aposta clara” per 
millorar aquest servei a tot el municipi. També va explicar 
que la recollida de residus és competència de l‘Ajuntament 
i per això s’havia respost a la petició d’aplicar mesures 
d’integració paisatgística a la zona de contenidors del castell.

L’alcalde també va indicar que la subvenció a Comerç del 
Foix responia a la voluntat d’establiments del municipi 
d’adherir-se a aquesta entitat.

Lucas Ramírez explicava que la modificació de pressupost 
permetia complir compromisos, alguns amb el procediment 
avançat per a executar-se.

Liquidació del pressupost de 2019

En el ple també es va donar compte de la liquidació del 
pressupost de 2019. Una de les dades que va destacar 
l’alcalde és que les despeses executades, 4.540.000e, 
representaven “l’execució del 98% del pressupost ordinari”. 
Va assenyalar que els ingressos líquids nets havien 
augmentat en 644.000e per l’increment en la recaptació 
d’impostos. Ramírez va fer notar que, descomptades 
obligacions, la liquidació deixa un romanent “per poder 
utilitzar” de 4.820.000e que des del govern volen destinar 
“a projectes que millorin el municipi i atenguin a necessitats 
que van sorgint a Olèrdola“.

Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva considerava 
que es tenia aquest important romanent de tresoreria perquè 
“ens comprometem a fer moltes coses, però no fem res”. Des 
d’ERC es posava l’accent en què el pressupost inicial és de 
4.634.000 i s’acaba tancant en 7.828.000e.

Un dels requisits que el govern fixava per a què els 
treballadors de l’Ajuntament recuperessin la jornada de 
35 hores era el compliment de la regla de la despesa. En 
constatar-se a la liquidació aquest compliment,  i a pregunta 
d’ERC, el regidor de personal, Jordi Catasús, va explicar que 
encara no s’havia comunicat als treballadors i que es preveia 
convocar una comissió paritària per a parlar de “com ha de 
ser la implantació de la jornada de 35 hores”.

L’alcalde, Lucas Ramírez, participant en la sessió telemàtica
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L’Ajuntament ratifica el manifest que reclama més mitjans per a fer front a la crisi

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del 27 d’abril va ratificar 
amb els vots favorables de tots els grups la declaració 
dels ens locals davant la crisi generada pel COVID-19. 
En el manifest, promogut per les entitats municipalistes 
de Catalunya, es reclama poder mobilitzar el superàvit 
disponible del 2019 sense limitacions i anul·lar les mesures 
de la LRSAL (La llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local) que limiten l’autonomia local.

Els grups municipals refermen el treball 
conjunt

El punt va ser aprofitat pels quatre grups municipals per 
posar de relleu el treball conjunt que realitzen per minimitzar 
els impactes de la crisi al municipi. Joan López, regidor del 
PSC-Units, exposava en una intervenció inicial que el govern 
de l’Estat estava treballant coordinadament amb comunitats 
autònomes i ajuntaments. En una segona intervenció va 
subratllar que el treball colze a colze dels grups municipals 
era “el que la ciutadania espera de nosaltres”.

Mari Carme Villanueva, regidora portaveu de Junts per 
Olèrdola, subratllava que era necessari aquest treball 
conjunt per sobre de colors polítics.

Fina Mascaró, regidora portaveu d’ERC, posava l’accent 
en què aquest treball conjunt té l’objectiu d’ajudar a la 
ciutadania amb tots els mitjans disponibles i reivindicar, com 
assenyala el manifest, aquells mitjans “que no es deixen 
desenvolupar”.

El portaveu del grup municipal d’ApO, Jordi Catasús, 
assenyalava que el manifest estava fet des del món local per 
a demanar a les administracions supramunicipals mitjans 
per a fer front a la crisi. Catasús lloava el clima de bona 
entesa que hi ha en les reunions de treball setmanals amb 
els quatre grups. En aquesta línia, l’alcalde, Lucas Ramírez, 
va assenyalar que s’havia treballat en actuacions com 
l’ajornament del pagament d’impostos i ara s’estudien ajuts 
i exempcions en taxes i impostos.

Pla de Prevenció d’Incendis i obres consultori 
mèdic

Amb els vots favorables de tots els grups el ple també va 
aprovar l’actualització del conveni signat  amb la Diputació 
que regula la gestió informatitzada de les nòmines dels 
treballadors de l’Ajuntament. També es va procedir a 
aprovar la revisió, per unanimitat, de l’inventari de béns i 
drets municipals.

El ple, per unanimitat, va aprovar la bonificació del 80% 
de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a la 
llicència urbanística de construcció del nou consultori mèdic 
de Moja, tal i com recullen les ordenances fiscals, atès 
l’interès i utilitat municipal del projecte.

Amb els vots favorables d’ApO, Junts per Olèrdola, PSC-
Units i l’abstenció d’ERC, es va aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponents a les quotes de 
manteniment de les deixalleries dels anys 2018 i 2019, per 
un valor total proper als 59.000e. L’alcalde va apuntar que 
moltes de les tasques extraordinàries de manteniment es 
localitzaven a la deixalleria de Daltmar, per un problema 
d’incivisme. Amb els vots favorables d’ApO i JxO i les 
abstencions de PSC-Units i ERC, també es va aprovar el 
reconeixement extrajudicial de quotes del Servei d’Iniciatives 
Econòmiques de la Mancomunitat. Des del PSC-Units es va 
manifestar que ApO no podia al·legar desconeixement del 
servei, en ser una formació que governa Olèrdola des de 
l’any 2003. Junts per Olèrdola va posar de manifest que el 
2016 el govern va desestimar el servei perquè entenia que 
era el mateix que prestava el Consell Comarcal. I des d’ERC 
s’indicava que si en 4 anys “no ho han vist” aquests serveis 
específics que prestaven des de la Mancomunitat havia 
estat “per deixadesa”.

Per unanimitat es va aprovar inicialment el Pla de Prevenció 
d’incendis forestals. Mireia Mancera, regidora de medi 

natural, va exposar que el pla té una vigència de 5 anys i 
és obligatori en municipis d’alt risc d’incendis, com és el cas 
d’Olèrdola. ERC va advertir que s’havia de fer constar en el 
Pla que hi ha ràdio municipal a Olèrdola i va resumir que 
fins el 2025, entre inversions i manteniment, suposarà una 
inversió de 65.000 euros.

Mocions

Per unanimitat es va aprovar una moció que reclama la 
millora del transport per tren al Penedès. La declaració 
del 8 de Març en defensa de la igualtat efectiva de drets 
entre homes i dones, es va aprovar amb els vots favorables 
d’ApO, ERC i JxO, i l’abstenció de PSC-Units. Aquest grup va 
demanar que s’eliminés del text una referència a “canviar la 
forma de governar”, però des d’ERC, grup proposant del text, 
es va mantenir la proposta original. També es va anunciar 
que es treballaria l’adaptació al municipi d’un decàleg de 
mesures per a declarar Olèrdola municipi feminista. La 
moció per a reclamar la construcció del carril Bus-VAO a la 
B-23 es va aprovar igualment amb l’abstenció del PSC-Units 
i els vots a favor d’ApO, Junts per Olèrdola i ERC. Les dues 
darreres mocions, dedicades a demanar un pla de millores 
a la carretera N-340 i una estació de trens d’alta velocitat a 
Vilafranca, van ser aprovades per unanimitat.

Informacions de les regidories

En el torn d’informacions de les diferents regidories, el 
regidor d’ensenyament, Pere Sadurní, va anunciar que 
la brigada de l’Ajuntament procediria a fer tasques de 
manteniment a les escoles en el moment en què ho 
autoritzés el Departament d’Educació. També va exposar 
que s’havia renovat el suport de l’Ajuntament a les escoles 
per al foment de l’aprenentatge de llengües.

Anna Boada va agrair la implicació de tots els treballadors 
municipals i va informar que des de Serveis Socials s’estava 
fent el seguiment de totes les persones usuàries així com 
dels nous usuaris, atenent tots els expedients, en una 
situació en què una de les dues treballadores del servei 
estava de baixa per malaltia en aquells moments. També va 
assenyalar que s’estaven aprovant targetes moneders per 
famílies sense recursos i es continuava prestant el servei, via 
telemàtica, de l’Espai Socioeducatiu. També va fer notar que 
l’activitat cultural programada aquests dies s’havia suspès 
i la que es preveia estava “en suspens” en funció de com 
evolucionés la situació.

Mireia Mancera va recordar que fins el 14 d’octubre resta 
prohibit fer activitats amb foc, llevat de casos excepcionals 
que hauran de ser autoritzats. Així com els treballs 
forestals, entre el 15 de juny i el 15 de setembre. També va 
exposar  que es repartirà a les llars del municipi un imant 
de nevera amb informacions i telèfons de serveis vigents. 
Jordi Catasús, regidor de comunicació, mostrava satisfacció 

Els quatre grups municipals posen en valor el treball conjunt que realitzen, amb reunions setmanals 
per a consensuar mesures

per poder-se celebrar el ple i ser retransmès per Youtube. 
També exposava que, en menys d’un mes de funcionament, 
el servei d’avisos per WhatsApp activat per l’Ajuntament ja 
havia arribat a les 150 altes i anunciava que durant el mes 
de maig hi hauria butlletí municipal imprès. Junama Samblás 
va assenyalar que l’estat d’alarma havia provocat que no 
es poguessin realitzar el soterrament de les instal·lacions a 
la plaça Tedèum i al camí de Ferran a Sant Pere Molanta. 
Igualment impedia fer l’exposició de les dues opcions que es 
plantegen per a la reforma de la Rambla Pau Casals.

L’alcalde, Lucas Ramírez, anunciava que es faria arribar a les 
empreses del municipi una enquesta per conèixer amb detall 
l’impacte que havien patit per la crisi del COVID-19 i així 
poder definir amb més coneixement de causa les actuacions 
a impulsar.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, des del PSC-Units es va 
manifestar que les desinfeccions en espais públics al 
municipi eren “insuficients”, es considerava que hi havia 
deixadesa en neteja viària i relaxació en manteniment de 
parcs i jardins. Joan López també va preguntar si s’atendrien 
els oferiments de particulars de desinfectar amb maquinària 
pròpia. El govern va respondre que s’havien reforçat amb 
dos equips les tasques de desinfecció, amb la participació de 
l’ADF i que en parcs i jardins l’activitat havia estat aturada 
en compliment dels decrets de mesures excepcionals.

Des de Junts per Olèrdola es va proposar que el 35% del que 
cobrarien els regidors per assistir al ple es destinés al festival 
per la Marató que s’organitza a Olèrdola. La quantitat 
representaria una aportació de 1.000e. ERC i PSC van 
mostrar-se d’acord i des d’ApO es va dir que es valoraria.

Des d’ERC es va preguntar per la dedicació durant aquests 
dies d’estat d’alarma de l’assessora d’alcaldia, atès que la 
seva tasca era la de dinamitzar els casals d’avis i ara estaven 
tancats. La regidora Anna Boada va respondre que es manté 
el contacte amb els casals de manera telemàtica. ERC també 
va demanar que s’elaborés una publicació extraordinària en 
commemoració, el proper mes de novembre, dels 25 anys de 
la creació del butlletí municipal “Olèrdola Informació”. ERC 
va tenir paraules de record pels presos polítics, ara també 
confinats a la presó.

Reconeixement a Montse Fraxedas

En el torn de precs i preguntes la portaveu d’ERC, Fina 
Mascaró, va recordar i reconèixer la tasca de Montse 
Fraxedas, morta el passat 27 de març després de patir una 
llarga malaltia. Va ser regidora entre els anys 1995 i 1999 
i una treballadora “tenaç” a favor del municipi. L’alcalde, 
Lucas Ramírez, també es va afegir a aquest reconeixement.

La sessió es va realitzar amb el suport del consorci Localret
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GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Volem iniciar més que mai aquest escrit amb una salutació a totes 
les olerdolenques i olerdolencs i felicitar-nos mútuament per no ha-
ver de comptar cap víctima per coronavirus entre la nostra ciutada-
nia. Així mateix, volem fer arribar el nostre escalf a totes les famílies 
que l’han patit o que hagin perdut algun familiar o amic. 

Com tots sabem, els fets es van precipitar d’una manera vertiginosa quan les auto-
ritats sanitàries van decretar el confi nament de la població per tal de frenar la pro-
pagació del virus. Aquest confi nament, però, ha augmentat la necessitat de donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania, tant les que ja es venien donant com les 
noves que han sorgit. I des de l’Ajuntament d’Olèrdola, com a administració més 
propera a la població, TOTHOM ens hem coordinat per tal que totes les necessitats 
quedessin cobertes mitjançant respostes efi caces dins els propis límits de les nos-
tres competències i capacitats. Que tot això funcioni i acabi sent un èxit depèn de 
totes les parts implicades. Des de l’Ajuntament, el personal administratiu i tècnic ha 

Benvolgudes i benvolguts olerdolencs i olerdolenques,

Money for nothing
Una de les conseqüències a nivell local de l’estat d’alarma ha estat que l’alcalde ha 
recuperat les competències que tenia cedides a la Junta de Govern, això sí, aquesta 
junta sense gairebé competències ha seguit cobrant els seus 525 euros quinzenals 
(no hi ha convocatòria ni ordre del dia, ni òbviament acta de les sessions), tret de 
l’alcalde que té el seu sou. Ens ho argumenten dient que continuen assessorant l’al-
calde però aquesta no és la funció d’una junta de govern. Si l’alcalde vol assessors 
que els nomeni com a tals i que passi comptes davant els ciutadans.
Des d’ERC sempre hem dit que un municipi com el nostre no necessita d’una Junta 
de Govern, que només aporta despesa i sobre tot, manca de transparència. Ara està 
més clar que mai.

La Covid-19
En el moment d’escriure aquestes línies ja sabem que el nostre territori entra a la 
fase 1 de la desescalada que ha hagut de ser autoritzada del govern central a Ma-

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Estimats olerdolencs,
Junts per Olèrdola escriu aquest butlletí a les portes de la Fase 1 del 
desconfi nament ocasionat pel coronavirus, agraint a tot el personal 
que ens ha facilitat al llarg de tot el confi nament total un servei mínim 

i necessari per a un benestar de tots. 
Desitgem que tots gaudiu de salut i volem donar força i ànims a totes les famílies 
que ho estan passant malament a nivell econòmic i/o hagin patit  pèrdues personals 
o familiars.
Hem d’anar recuperant la normalitat, aquesta nova “normalitat”. 
Pensem que ara hem de ser molt prudents i sobretot fer-ho bé. Fent un exercici de 
responsabilitat i centrant-se en allò que exigeix la situació.
Des de Junts per Olèrdola, continuem treballant (com estem fent al llarg de tot el 
confi nament) amb tots els grups polítics per poder trobar solucions per pal·liar les 
conseqüències econòmiques que deixarà aquesta pandèmia. 

Les nostres prioritats són:
- Reduir els impostos i les taxes tant a comerços com a persones físiques.
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reorganitzat i adaptat totes les feines per tal de poder seguir atenent des de casa i 
amb total efi càcia les peticions que fem els ciutadans. Cal destacar també el treball 
que han fet la Brigada i el cos de Guàrdies municipals, que han estat al capdavant 
atenent presencialment i físicament la ciutadania a peu de carrer; així com el Servei 
de comunicació, que en tot moment ha estat amatent facilitant tota la informació 
de manera immediata i urgent. Sense oblidar-nos de l’ADF Rossend Montané, que 
ha trepitjat tots els carrers del municipi repartint mascaretes a la població. Des de 
la vessant política, l’equip de govern us podem assegurar que hem fet mans i màni-
gues amb propostes conegudes ja per tothom, que aportin valor i solucions als pro-
blemes que ha generat aquesta emergència, sempre coordinats amb tots els grups 
polítics municipals, perquè una situació excepcional com aquesta mereixia respostes 
excepcionals, fent així realitat la màxima que diu que “a grans mals, grans remeis”. 
I fi nalment, de manera més important, l’èxit també serà de tota la CIUTADANIA, la 
major part de la qual ha donat una lliçó de responsabilitat i civisme des del passat 
13 de març. A tothom, MOLTES GRÀCIES! Si us plau, no abaixeu la guàrdia malgrat 
que anem passant de fases; aquest serà un èxit col·lectiu o no serà! 

drid. La recentralització de les competències per part de l’estat espanyol, ha estat 
un cop fort per les decisions del govern català que han estat avançades, pensades 
i assenyades, posant al centre les persones i no d’altres interessos.
La tossuderia i prepotència del govern central ha entorpit l’efi ciència i efi càcia de 
les gestions dels dirigents del nostre país.
Des dels ajuntaments, l’organisme més proper a la ciutadania, estem treballant 
des del primer dia per tal de buscar solucions que ajudin a apaivagar les situacions 
de vulnerabilitat de les famílies i de crear línies d’ajuts a establiments i autònoms,  
que s’han vist afectats amb ERTOS i davallades importats de facturació i d’inac-
tivitat comercial.
El treball conjunt dels quatre grups municipals es traduirà amb l’anunci propera-
ment d’aquestes mesures que han estat treballades i consensuades.
Des d’aquest espai volem agrair a nivell local la gran feina dels equips sanitaris, 
personal de l’administració, comunicació, agents municipals, brigada, treballado-
res socials, voluntariat, i totes aquelles persones que treballen per tal de prestar 
servei als nostres conciutadans.

-  Ajudar al petit comerç.

- Tenir cura d’aquelles famílies amb mancances econòmiques que no siguin percep-
tives de Serveis Socials.

- Estar al costat de les entitats i junts acordar la millor forma de gestionar les sub-
vencions i activitats.

- Començar a treballar per veure si els casals d’estiu es podran organitzar dins el 
protocol marcat.

Segur que de prioritats n’hi ha moltes, totes importants, però centralitzant esforços 
i mantenint un bon treball cooperatiu, volem que aquesta nova “normalitat” es faci 
de la manera més còmode i tranquil·litzant possible per a tots els nostres veïns i 
veïnes d’Olèrdola.

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 fi nalitat, i la nostra és Olèrdola.

Benvolguts veïns i veïnes, desgraciadament estem davant d´una crisi 
sense precedents. És en moments com aquests on l´ésser humà treu el 
millor i el pitjor de si mateix. Nosaltres triem el millor, per això ens hem 
sumat des del primer moment a la resta de grups municipals per treballar 

sense partidismes pel bé comú del municipi. Com a primera línia democràtica, és la 
política municipal qui ha de fer l´esforç de donar resposta a la ciutadania i exigir a 
les diferents administracions eines i recursos per fer-ho. En les reunions que man-
tenim arran de la pandèmia constatem la difi cultat de fer un bon diagnòstic de les 
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necessitats reals de les famílies en un escenari on la realitat canvia amb rapidesa. És 
per això que us demanem la màxima implicació en les iniciatives que s´han posat en 
marxa i en les pròximes que es posaran a fi  de dur a terme el millor dels diagnòstics, 
condició imprescindible per poder arribar on més es necessita. 

Volem agrair-vos tots els esforços i privacions dutes a terme individualment pel bé 
comú. No són en va, sinó que són imprescindibles. Moltes gràcies a tots i totes, 
treballem per vosaltres.  
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L’Ajuntament d’Olèrdola ha decidit ampliar el termini de pagament en els 
principals impostos i taxes. La reorganització del calendari fiscal d’aquest 
2020 ha estat aprovada dimarts 14 d’abril a través d’un decret d’Alcaldia i 
ha estat consensuada entre els quatre grups municipals que formen part 
de l’Ajuntament, en una mesura que té la voluntat d’ajudar a les famílies i 
empreses del municipi a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
L’alcalde, Lucas Ramírez, posa l’accent en la necessitat “d’adaptar la pressió 
fiscal a la situació actual de l’economia”.
Entre les mesures incloses en aquesta reorganització del calendari fiscal, 
Ramírez assenyala que el termini de pagament de l’IBI s’amplia dos mesos per 
aquells contribuents que no tinguin domiciliat el rebut. L’ajornament passa a 
ser de tres mesos en el cas que el rebut de l’IBI es tingui domiciliat en dues 
fraccions.
Aquestes són les novetats:
Impostos:
- Ampliació del termini de pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM) passant a ser la nova data de finalització del termini per al 
pagament en període voluntari el 2 de juny de 2020.
- Ampliació del termini per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
per aquells contribuents que no tinguin domiciliació bancària. El nou termini 
per al pagament en període voluntari és el dia 1 de setembre de 2020.
- Modificació dels terminis per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) per aquells contribuents que, al tenir els rebuts domiciliats es cobraran en 
dues fraccions, la primera pel 50% de l’import es cobrarà el dia 3 d’agost i el 
50% restant el dia 1 de desembre de 2020.
Taxes:
- Aquells contribuents que no tinguin domiciliada la taxa de recollida de residus 
domèstics, el període per al pagament de la taxa s’amplia en un mes més, és a 
dir, es podrà pagar del dia 2 de juny a l’1 de setembre de 2020.
- Per aquells contribuents que tenen domiciliada la taxa de recollida de residus 
domèstics es cobrarà, com sempre, en dues fraccions a raó del 50% cadascuna. 
El primer rebut es cobrarà el dia 1 de juliol de 2020 i el segon el 2 de novembre 
de 2020 (el segon termini no es modifica).
La taxa de recollida de residus comercials es modifica de manera 
que fins al mes de setembre no es cobrarà cap import per aquest concepte:
- Els comerços que no tenen domiciliació bancària el període per al pagament 
de la taxa dins de termini és del dia 4 de maig al dia 1 de setembre de 2020.
- Els comerços que tenen domiciliats els rebuts, es cobraran, com cada any, en 
quatre fraccions a raó del 25% cadascuna durant l’últim quadrimestre de l’any 
(1 de setembre, 1 d’ octubre, 2 de novembre i 1 de desembre de 2020).
Pel que fa als impostos, taxes i preu públics no modificats en aquest acord, 
continuen vigents les dates dels terminis aprovats anteriorment.

Ajornat el termini de pagament en els 
principals impostos i taxes
El calendari fiscal d’aquest 2020 s’ha 
reorganitzat amb la voluntat d’ajudar a les 
famílies i empreses del municipi

Reducció del 50% del cànon de l’aigua 
durant els mesos d’abril i maig
Atenent les necessitats de les 
famílies en aquesta situació de 
crisi, el Govern de la Generalitat 
ha decidit, a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, aplicar una 
reducció del 50% del cànon de 
l’aigua, amb caràcter universal, 
per a tots els usuaris domèstics 
durant els mesos d’abril i maig. 
Aquesta mesura l’ACA també la 
fa efectiva al món empresarial, 
aplicant una reducció del 50% 
del cànon que paguen les 
indústries i la resta d’activitats 
econòmiques. Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja 
s’estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi 
puguin entrar a partir d’aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-19), 
s’amplia la gratuïtat del cànon social la resta de trams en cas que el seu 
consum se situï per sobre del primer tram.

Des de l’Agència s’està en contacte amb les empreses subministradores 
d’aigua perquè siguin elles les que incorporin les bonificacions, 
automàticament, als rebuts de l’aigua dels mesos d’abril i de maig. 
D’aquesta manera, ni la ciutadania, ni els ajuntaments, ni les empreses no 
hauran de fer cap gestió addicional. En el cas d’Olèrdola, els abonats veuran 
aplicada aquesta bonificació en la primera de les factures trimestrals, la 
corresponent als mesos d’abril, maig i juny, que farà arribar als domicilis 
l’empresa pública GIACSA, encarregada de la gestió de l’aigua a Olèrdola 
des d’aquest 1 d’abril.

L’ACA també recorda que es disposa d’una altra bonificació (l’ampliació 
de trams) a què actualment estan acollits més de 408.000 abonats a 
Catalunya.

Enquesta online per analitzar l’impacte 
econòmic ocasionat pel coronavirus
El servei d’ocupació de l’Ajuntament d’Olèrdola i el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès han elaborat una enquesta per tal de mesurar l’impacte i les afectacions 
que ha ocasionat la crisi del coronavirus entre empreses i persones emprenedores 
del municipi. A partir d’aquesta enquesta, que s’agregarà al conjunt de dades 
recollides a l’Alt Penedès, el que es pretén és poder implantar un seguit de mesures 
concretes per fer front a l’impacte econòmic ocasionat per la pandèmia a Olèrdola.

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, posa l’accent en què per a l’Ajuntament “és 
de molta utilitat tenir el màxim d’informació de l’impacte econòmic que ha tingut 
la crisi del coronavirus” per així definir amb més fonament “mesures fiscals, de 
caràcter econòmic o facilitar recursos i informació que puguin ajudar a les empreses 
a reactivar-se o a adaptar-se a la nova situació”.

L’alcalde apuntava com a possible línia de suport la possibilitat d’activar projectes 
de promoció entre les empreses del municipi per fomentar el comerç electrònic.  

L’enquesta es pot respondre des de la web municipal. L’Ajuntament d’Olèrdola 
convida a empreses i persones emprenedores a respondre l’enquesta i agraeix per 
avançat la seva col·laboració.
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Els quatre grups municipals amb presència 
a l’Ajuntament d’Olèrdola estan treballant 
conjuntament per afrontar la situació excepcional 
generada pel COVID-19. Les quatre formacions 
polítiques mantenen contacte permanent i han fixat 
una reunió de treball setmanal, els dijous a la tarda, 
que es realitza a través de mitjans telemàtics.

En aquestes reunions hi participen els portaveus 
dels quatre grups municipals i el mateix alcalde 
d’Olèrdola, Lucas Ramírez. Jordi Catasús, portaveu 
d’Alternativa per Olèrdola, assenyalava que aquest 
treball compartit és “una voluntat conjunta dels 
quatre grups municipals” perquè la situació és 
complexa “i requereix que sigui tractada amb la 
major amplitud de visió possible”. Catasús indica 
que “qui ha d’executar és l’Equip de Govern, però 
ho ha de fer amb la màxima informació per part de 
tots”. El portaveu del govern municipal resumia que 
les reunions setmanals dels quatre grups tenen el 
propòsit d’exposar les actuacions i tractar propostes 
“perquè la ciutadania d’Olèrdola en surti el menys 
damnificada possible”. Catasús considera que en 
aquestes reunions hi ha un molt bon clima de diàleg 
i valorava que “els colors polítics els hem deixat de 
banda”.

Catasús avança que tots els grups municipals han 
treballat mesures com l’adaptació del calendari 
fiscal perquè l’afectació per a la ciutadania “sigui 
la menor possible”. Des del Govern s’ha posat 
l’accent en què les mesures que s’han pres en clau 
municipal han prioritzat “ la seguretat i evitar riscos 

Entre les partides d’inversions incloses en el pressupost de la Generalitat per al 
2020 hi ha una reserva de 300.000e per a la construcció del nou consultori 
mèdic de Moja. En el cercador d’inversions aprovades que facilita el mateix 
Departament d’Economia de la Generalitat també s’indica una altra inversió que 
beneficia Olèrdola aquest 2020, compartida en aquest cas amb els municipis de 
Vilassar de Mar i Hostalric. Es tracta d’una inversió per valor de 226.000e per 
als sistemes de cloració online a la xarxa de distribució d’ATLL.

El pressupost de la Generalitat l’aprovava el Parlament de Catalunya el 24 
d’abril.

Treball conjunt dels quatre grups municipals per minimitzar els efectes de la crisi

de contagi”. Així, des del 12 de març s’han anat 
aprovant decrets que han comportat el tancament 
dels equipaments municipals, la reorganització 
de l’activitat de l’Ajuntament amb l’aplicació 
del teletreball i el treball presencial de guàrdies 
municipals i brigada, l’activació d’un servei gratuït 
per fer arribar productes de primera necessitat a 
gent gran i persones dependents, l’ajornament del 
pagament de l’impost de tributs, el reforç de la 
neteja de les àrees d’emergència de contenidors o 
la desinfecció diària a la via pública  de les zones de 
major confluència.

La regidora portaveu del grup municipal d’ERC, Fina 
Mascaró, subratlla que “per sobre de tot està la 
ciutadania i vetllar per la seva seguretat”. Per això 
entén que en aquests moments “cap govern pot 
tenir cap fissura” i valora de manera molt positiva 
aquest treball conjunt. ERC es va posar a disposició 
del govern i lamentava que, malauradament, aquest 
treball conjunt ha hagut d’arribar en un moment 
com el que ha provocat la pandèmia. Mascaró 
posa l’accent en què “som servidors públics i som 
els primers que hem d’estar al peu del canó”. De 
les reunions fetes, destaca les mesures per garantir 
que els veïns més vulnerables tinguin garantits els 
productes més bàsics. També entén que cal tractar 
mesures econòmiques com la reducció de la taxa 
d’escombraries, la quota de les escoles bressol, 
calendaritzar el pagament de tributs i treballar per 
flexibilitzar les taxes i impostos municipals, amb 
eines per reduir impostos o allargar terminis de 
pagaments. ERC també troba positiu que el Govern 

informi “de les coses quan passen” però també els 
hi agradaria “estar allà per a prendre decisions”.

Mascaró considera que des de l’Ajuntament s’han 
complert els protocols i les mesures que s’han 
pres són les mateixes que s’han aplicat en la resta 
d’ajuntaments. Amb el propòsit “d’avançar-nos” 
a la situació que deixarà el COVID-19, Mascaró 
recordava que els quatre grups municipals han 
mostrat el seu acord a aprovar un manifest elaborat 
per l’Associació Catalana de Municipis i per la 
Federació de Municipis. 

La portaveu del grup municipal de Junts per 
Olèrdola, Mari Carme Villanueva, valora de manera 
molt positiva aquest treball conjunt. Villanueva 
recorda que des de l’inici del primer confinament 
es van posar a disposició del govern municipal 
per a compartir treball en “tot allò que pugui 
ser en benefici del conjunt de la ciutadania”. La 
portaveu de Junts per Olèrdola assenyala que en 
aquestes reunions han sorgit mesures com les 
rutes continuades dels agents municipals per a 
saber l’estat de les persones grans que viuen soles, 
o el servei de compra de productes de primera 
necessitat. Villanueva també apunta el treball fet 
per evitar que els ajornaments del pagament de 
tributs  no provoqui que s’acumuli en les mateixes 
dates el pagament de taxes i impostos.

Villanueva oferia una valoració “bona“ de les 
mesures aplicades fins ara pel govern municipal i 
entenia que les “hem d’acceptar”, però apuntava 
que hi ha més marge d’acció perquè “hi ha altres 
municipis que fan més coses”.

De la seva banda, el regidor del PSC-Units, Joan 
López, també oferia una valoració positiva del treball 
conjunt dels grups municipals de l’Ajuntament. López 
indica que “davant d’un escenari que no havíem 
tingut fins ara, tots els grups municipals han tingut 
molt clar que això no va de colors, va de persones” 
i s’han mostrat oberts a col·laborar. En un escenari 
general que sovint ha estat de “desconcert”, des del 
PSC-Units es considera que cal treballar “en el dia 
després” per alleugerir la càrrega impositiva per a 
veïns i empreses. 

Sobre l’actuació del govern aquests dies, López 
considera que s’han aplicat mesures “conforme han 
anat sorgint” des de les autoritats sanitàries. Considera 
que, a títol personal, no ho hagués fet “ni diferent, ni 
millor” i subratllava que ara cal treballar “el màxim 
possible” perquè “tots ens n’hem de sortir”.

El pressupost de la Generalitat inclou la
construcció del nou consultori de Moja

Imatge de la darrera sessió presencial de ple, feta el mes de febrer
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Acció solidària de veïns i empreses d’Olèrdola

Durant aquests dies de crisi sanitària 
provocada pel COVID-19 han aparegut a 
Olèrdola nombroses mostres de solidaritat. 
Una significativa proporció de la societat civil i 
del teixit empresarial del municipi s’ha implicat 
per a fer aportacions de material als centres 
de salut, especialment durant els primers dies 
d’esclat de la pandèmia.

Així, des del Consorci Sanitari del Penedès i 
Garraf han confirmat que empreses d’Olèrdola 
han fet arribar a l’Hospital Alt Penedès bates, 
mascaretes o gel hidroalcohòlic durant les 
primeres setmanes de vigència de l’estat 
d’alarma. Ha estat el cas de Bombons Cu-dié, 
Cellografia Gerosa, Fiberpool Iberica,  Grammer 
Automative, Pastisseria la Granja i Embotits 
Mitjans. Aquests són els noms de les empreses 
de les que té constància l’Hospital, tot i que 
també s’ha assenyalat que s’han rebut altres 
donacions sense poder-ne especificar el nom, 
provinents igualment del municipi.

A més de les donacions d’empreses, arreu 
del municipi van aparèixer iniciatives per a 
fabricar materials des de casa. Grups de veïns 
cercaven i preparaven material per a elaborar 
bates i mascaretes. Un exemple d’això va ser 
un grup de veïns de Sant Miquel, sorgit a partir 
d’un grup veïnal de whatsapp. Aprofitant el 
material cedit per l’empresa Reset by Toende, 
propietat d’una família de Sant Miquel, han 
pogut elaborar i aportar materials a centres de 
salut.

A Sant Pere Molanta un grup de veïnes s’ha 
coordinat amb “Omplim Magatzems”, un 
moviment de voluntaris per fabricar material 
sanitari contra el coronavirus. Altres iniciatives 
solidàries presents a Olèrdola han organitzat  
a veïns de Daltmar i de Moja, en alguns casos 
posant-se en contacte amb iniciatives ja 
sorgides en municipis veïns com Canyelles o 
Santa Margarida i els Monjos.

L’Ajuntament reparteix mascaretes higièniques a tota la població
Durant la darrera setmana del mes d’abril l’Ajuntament ha repartit 
mascaretes higièniques a tota la població que resideix al municipi. Per 
garantir que les mascaretes arribaven de manera efectiva a tota la població, 
l’Ajuntament decidia ampliar la comanda inicial i finalment han estat 4.200 
unitats les que s’han adquirit. L’empresa encarregada de la fabricació de 
les mascaretes és Reset by Toende, companyia propietat d’una família de 
Sant Miquel d’Olèrdola dedicada a la fabricació de matalassos que ha 
readaptat els seus processos productius per a elaborar mascaretes i bates. 
L’alcalde, Lucas Ramírez, ha agraït el compromís de l’empresa i que facilités 
les mascaretes a preus molt raonables.

L’alcalde és la màxima autoritat en matèria de protecció civil al municipi i 
des d’aquesta potestat va sol·licitar que el repartiment de les mascaretes 
l’assumís l’ADF Rossend Montané d’Olèrdola, entitat que té regulada la 
seva actuació al municipi per un conveni subjecte a l’àmbit de protecció 
civil. El treball de repartiment de l’ADF es va reforçar amb la tasca d’un 
dels conserges de les escoles d’Olèrdola, que és personal laboral de 
l’Ajuntament. 

Reforç de la desinfecció 
a la via pública

D’ençà de la declaració de l’estat 
d’alarma, adequar la neteja de la via 
pública a les actuals circumstàncies 
ha estat un dels àmbits prioritaris 
d’intervenció de l’Ajuntament d’Olèrdola. 
Dins d’aquesta línia d’actuació, els serveis 
de neteja viària al carrer que presta al 
municipi Mas Albornà es van adaptar, 
passant a incorporar en les seves tasques 
diàries a Olèrdola la desinfecció dels 
espais més freqüentats. De la seva banda, 
la Mancomunitat també ha reforçat les 
tasques de desinfecció de contenidors al 
municipi.
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A través d’un correu electrònic enviat als socis de l’entitat, la Junta de l’Ateneu Mogenc Fem Poble comunicava el 
13 d’abril que s’anul·laven totes les activitats que tenien previstes fi ns al mes de setembre.

En la comunicació, la Junta assenyala que en aquesta situació excepcional que vivim “el principal objectiu és 
controlar la pandèmia i evitar perdre el mínim de vides pel camí, i això ho hem d’aconseguir entre totes les persones. 
Un cop estigui això aconseguit serà el moment de tornar a oferir cultura i fer xarxa social real. Encara que sembli 
lluny aquest dia arribarà!”

A l’Ateneu Mogenc els hi feia molta il·lusió totes les activitats que tenien programades. Per això creuen que el més 
adient és posposar-les al 2021. Pensen que “segurament a partir del setembre ja podrem oferir alguna activitat, 
però la tornada tindrà restriccions”.  Des de la junta anuncien que quan es comenci a programar el 2021 es tornaran 
a posar en contacte amb els socis per reprogramar les activitats que ara s’han deixat de fer.

Des de la declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia del COVID-19, l’Ateneu ha hagut d’anul·lar 
activitats programades com un taller de primavera, previst pel 26 de març, a càrrec de Mònica Vilanova. Tampoc 
s’ha pogut fer el Casal de Setmana Santa per a infants i joves i s’ha hagut d’anul·lar la xerrada “Les 10 claus de la 

L’Ateneu Mogenc reprogramarà activitats

La regidora de gent gran de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada, ha 
comunicat que la 5a Festa de la Gent Gran del municipi es posposa 
a causa de l’estat d’alarma decretat per combatre la pandèmia del 
coronavirus . La festa es preveia fer el 26 d’abril a la Sala de la Societat 
Principal-Unió de Sant Pere Molanta i s’ajorna fi ns a una nova data, 
pendent de determinar. Boada precisa que la festa es posposa però 
“queda en suspens” la seva realització efectiva aquest 2020, en funció 
de com evolucioni la situació de la pandèmia i de la disponibilitat 
d’agenda.

Recordem que les activitats presencials de gent gran van quedar 
totes suspeses fi ns a nova data, igual com la resta de les que es 
planifi caven fer en el conjunt d’equipaments o en espais públics, 
tant les programades des de l’Ajuntament com les que promouen les 
mateixes entitats. Així, han estat suspeses activitats com la caminada 
prevista el 15 d’abril, dins del cicle de passejades “A cent cap als cent” 
o les excursions que organitzen els casals d’avis.

Es posposa la 5a Festa de la Gent Gran 
d’Olèrdola

La Trobada d’Olèrdola s’ajorna i es 
preveu celebrar-la el mes de setembre
La situació d’estat d’alarma generada pel coronavirus ha provocat 
l’alteració del calendari lúdic i festiu arreu del territori, amb la 
suspensió o ajornament d’esdeveniments que es planifi caven fer 
durant aquesta primavera. I Olèrdola no és una excepció. En sessió 
telemàtica de Junta de Govern Local, celebrada el 6 d’abril, es va 
prendre la decisió d’ajornar la 40a edició de la Trobada d’Olèrdola, 
que pertocava fer-se aquest 2020 durant el darrer cap de setmana 
de maig.

La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada, en 
una entrevista a l’emissora municipal de ràdio, confi rmava la decisió i 
comunicava que la Trobada es preveu fer durant el mes de setembre, 
en dates encara per determinar. Boada assenyalava que arribar als 
40 anys de trobada “es mereix” que la festa del municipi es faci i no 
es vegi suspesa aquest 2020.

Des de la seva fundació, la Trobada del municipi se celebra al Conjunt 
monumental d’Olèrdola el cap de setmana anterior al dilluns de la 
Segona Pasqua. Seguint aquest criteri, aquest 2020 s’hagués hagut 
de fer el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig, amb la prèvia del 
divendres dia 29 del sopar de regidors i exregidors. 

nutrició funcional per potenciar la teva salut” que havia de fer Maria Cerdán el passat 2 d’abril. Un altre dels projectes posposats és l’edició d’un 
conte elaborat entre tot l’alumnat de l’escola Circell de Moja. La Junta de l’entitat també ha exposat que durant el darrer trimestre de l’any se 
celebrarà l’Assemblea General de socis i es farà el pagament anual de les quotes.

Imatge de la festa de l’any passat



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó 9

L’Ajuntament difon entre les famílies del municipi 
les opcions d’escolarització a Olèrdola
En una carta enviada a les 
famílies del municipi que tenen 
infants de fi ns a 3 anys, el regidor 
d’ensenyament de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Pere Sadurní, recorda 
que el període de preinscripcions 
escolars per al proper curs s’ha 
iniciat el 13 de maig i s’allarga fi ns 
divendres 22 de maig.

Sadurní recorda que el nostre 
municipi disposa de dues escoles 
bressol municipals. Una situada al 
nucli  de Sant Pere Molanta, l’Es-

S’activa amb acceptació el nou servei d’informació per WhatsApp de l’Ajuntament

Encara no han passat dos mesos des de la seva 
activació i ja s’han registrat gairebé dues centes 
sol.licituds d’alta al nou servei d’informació per 
WhatsApp de l’Ajuntament d’Olèrdola. 

El regidor de comunicació de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Jordi Catasús, explicava que amb la 
posada en marxa d’aquest servei es busca millorar la 
comunicació amb la ciutadania. En l’actual context 
d’emergència pel COVID-19, amb la ciutadania 
demanant informació, es considerava que “era el 
moment d’iniciar aquest servei, que fa que el ciutadà 
rebi informació sense necessitat de buscar-la”.

L’Ajuntament recorda que el servei de WhatsApp 
està concebut per a comunicar  informacions 
d’interès municipal com els actes d’agenda 
d’activitats organitzades per l’Ajuntament, serveis 
públics, convocatòries, subvencions, bonifi cacions i 
incidències a la via pública o en serveis municipals. 
L’Ajuntament disposa d’altres mitjans públics 
de comunicació que fan la cobertura informativa 
d’esdeveniments o decisions d’àmbit polític, com 
són  l’emissora municipal de ràdio,  els comptes de 
twitter i facebook de Comunicació Olèrdola o bé 
l’apartat de notícies de la web municipal.

El servei d’informació per WhatsApp és 
unidireccional i els usuaris no poden 
interactuar entre ells, atès que no 
és un xat sinó un grup de difusió 
de missatges. L’Ajuntament no respon cap 
missatge rebut a través d’aquest canal.

Per activar el servei només s’han de fer dues coses:

1.Registrar-se al formulari d’alta del servei que es 
pot trobar a la web municipal, www.olerdola.cat.

2.I afegir el número del servei de WhatsApp de 
l’Ajuntament al llistat de contactes del vostre 
mòbil. El número és el 667 851 138. Es 
recomana desar-lo amb un nom que sigui fàcil 
d’identifi car com Comunicació Olèrdola o Info 
Olèrdola. Tenir desat aquest número és requisit per 
a poder rebre els missatges. Si no s’afegeix 
aquest número al llistat de contactes, 
no es podran rebre les comunicacions.

Per deixar de rebre les informacions només s’ha 
d’esborrar el número de mòbil de l’Ajuntament 
dels  contactes del telèfon mòbil.

En el moment en què es pugui normalitzar el servei 
d’atenció presencial a la seu de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, les sol·licituds d’alta també es podran 
fer a l’OAC per aquelles persones que necessitin 
suport a l’hora d’activar aquest nou servei.

Per a tràmits 
imprescindibles l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana atén 
presencialment amb cita 
prèvia els dilluns
L’Ajuntament d’Olèrdola recorda que les 
ofi cines municipals resten temporalment 
tancades al públic durant la vigència de 
l’estat d’alarma. Els tràmits es poden fer 
de forma telemàtica a través de la pàgina 
web www.olerdola.cat. En cas de no poder 
realitzar els tràmits telemàticament, també es 
pot trucar al telèfon de l’Ajuntament, el 93 
890 35 02, de dilluns a divendres en horari 
de 7:30 a 14:00h.

Per a tràmits presencials imprescindibles 
relacionats amb el Registre Civil i el Padró 
Municipal d’Habitants, caldrà concertar cita 
prèvia trucant al telèfon de l’Ajuntament. 
L’horari d’atenció presencial serà els dilluns, 
de 10:00 a 13:00h.

A l’interior de la seu de l’Ajuntament es prega 
no entrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana fi ns 
que no es rebi l’avís per part del personal que 
realitza l’atenció. Cal romandre a l’espera tot 
mantenint les distàncies de seguretat de 2 
metres de separació entre persones. L’atenció 
es fa de manera individual i per estricte ordre 
de concertació de visita prèvia.

cola Bressol El Pàmpol; i l’altra al nucli de Moja,  l’Escola Bressol Gotims. Ambdues escoles 
disposen de places per a infants nascuts entre el gener de 2018 i el desembre de 2019.  A 
l’Escola Bressol Gotims es disposa, a més, d’una aula pels nadons nascuts a partir del mes 
de gener de 2020. 

Aquest any, a causa de les circumstàncies extraordinàries provocades per la covid-19, el 
procés de preinscripció té una tramitació diferent. Es promou la preinscripció telemàtica, 
a www.preinscripcio.gencat.cat i es pot fer tota la tramitació online. Per aquelles famílies 
que puguin tenir difi cultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin dels mitjans necessaris, 
es podran posar en contacte, per via telefònica, amb la directora de les escoles bressol 
d’Olèrdola, al 679992564. 

A diferència de les escoles bressol d’Olèrdola, a les escoles Circell de Moja o Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta sí que es contempla la possibilitat de preinscripció presencial. 
Per aquelles famílies que puguin tenir difi cultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin 
dels mitjans necessaris, s’habiliten dies amb cita prèvia per fer la preinscripció de manera 
presencial, seguint el protocol de seguretat que fi xa el Departament.
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Les excepcionals condicions que es viuen en la prestació dels serveis 
educatius a conseqüència del COVID-19 no han aturat el decidit suport 
que l’Ajuntament d’Olèrdola presta a les escoles del municipi.
Dins els convenis que ha signat l’Ajuntament d’Olèrdola amb les AMPAS 
de les escoles Circell de Moja i Rossend Montané de Sant Pere Molanta 
s’inclouen dues ajudes extraordinàries pel foment de les llengües  
estrangeres. A l’AMPA de l´escola de Sant Pere s’atorga un ajut  per import 
de  2.000 euros; i  s’assumeix el 50% de la despesa de contractació d’un 
auxiliar de conversa en anglès a l’ AMPA de l’escola Circell.
A l´escola de Sant Pere fa 5 cursos que s’aplica un projecte que consisteix 
en convertir l´anglès en tercera llengua vehicular a l´escola. A l’escola de 
Moja és el tercer curs que es contracta un auxiliar en anglès.
El regidor d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, 
assenyala que l’Ajuntament ha volgut subvencionar per cinquè any 
consecutiu part del cost d´aquest projecte perquè “és una gran millora pels 
nostres escolars, i pel seu futur personal i professional”.
En els convenis també s’incorpora el finançament d’una sortida de l’escola 
de Sant Pere per conèixer el municipi. Per a l’escola Circell s’aporten 
1.400E per a recolzar el projecte educatiu “L’Aventura de la Vida”, el 
teatre en anglès i una sortida al Parc.

L’Ajuntament renova el suport a 
l’aprenentatge de l’anglès en les escoles

El 2019 es va incrementar un 33% l’ús del Bibliobús a Sant Pere Molanta
L’increment d’usos a Sant Pere Molanta és una de les dades més rellevants relacionades amb 
Olèrdola que recull la memòria de l’any 2019 del Bibliobús El Castellot, el servei de biblioteca 
itinerant que forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Durant l’any 
passat l’increment registrat de serveis de préstecs a Sant Pere Molanta ha estat del 33%, passant 
dels 1.368 préstecs de l’any 2018, als 1.823 de l’any 2019. La xifra representa la millor dada del 
servei dels últims cinc anys.

A Moja, després de l’espectacular pujada del 98% registrada durant el 2018, els préstecs van 
disminuir en un 23% el 2019, “trencant la tendència a l’alça dels últims tres anys”, segons 
assenyala la mateixa memòria.

Si tenim com a referència la seqüència dels darrers 5 anys, els dos nuclis d’Olèrdola són els que 
més han augmentat en ús del servei entre els 13 pobles que cobreix el Bibliobús el Castellot, 
sobresortint l’increment acumulat del 42% a Moja. La dada s’explicaria pel canvi d’ubicació de la parada, que va passar d’estar instal·lada a la plaça de 
l’Església de Moja a ubicar-se davant de l’escola Circell.

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament ha felicitat a la directora del bibliobús Marina Llobet pel 25è aniversari del Bibliobús, “i per la gran feina 
feta al municipi, també organitzant tallers i activitats a les escoles, així com donant suport també al club de lectura”. Marina Llobet destacava que les 
dades d’Olèrdola són molt bones, tot posant l’accent en què “a Sant Pere Molanta hem fidelitzat molts usuaris i usuàries, i moltíssimes tardes hem tingut 
el bibliobús ben ple”.

A Olèrdola tenen carnet de les biblioteques 1.011 persones,  el 27% de la població. La xifra indica que hi ha marge per augmentar-ne l´ús, que és del 
31% de mitjana en els 11 municipis on presta servei el Bibliobús. Amb aquesta voluntat, seguint les recomanacions de la Memòria, des de la Regidoria  
d’Ensenyament s’ha traslladat a les Escoles Bressol i als grups de joves del municipi que el servei està obert per atendre la seva demanda i poder realitzar 
possibles activitats de col·laboració.

Oriol Garcia Quera prepara la 
quarta novel·la gràfica ambientada 
a Olèrdola
Els seguidors de la 
pàgina de Facebook 
d’Oriol Garcia Quera ja 
han pogut veure fins 
a 30 treballs diferents, 
entre vinyetes i esbossos, 
de la quarta novel·la 
gràfica ambientada a 
Olèrdola que l’autor 
està enllestint. Garcia 
Quera ha aprofitat el 
confinament per  a tornar 
a activar-se digitalment 
i ha volgut oferir aquests dibuixos en primícia. I és que les xarxes 
socials han estat un vehicle preferent per a mantenir viva la flama 
de la creació cultural durant aquests dies de suspensió d’activitats 
presencials, també pels il·lustradors. Així, ja s’ha desvetllat que 
aquesta novel·la gràfica se situa en l’any 1617, conegut a Catalunya 
com l’any del gran diluvi. La història ens il·lustra la repressió que van 
patir les sanadores sota l’acusació de ser “bruixes”, en un ambient de 
fanatisme religiós.
Després d’apropar-se a la figura de Mir Geribert, d’haver il·lustrat 
els cessetans i d’acostar-nos un episodi de les guerres carlines, en 
aquesta quarta novel·la gràfica ambientada en el municipi Garcia 
Quera ha volgut tractar la persecució de les bruixes perquè sempre li 
havien atret aquests episodis de “perdedores anònimes”.
Garcia Quera ja ha avançat que en la novel·la hi apareixen escenaris 
naturals i monuments d’Olèrdola que són ben identificables, com la 
Font de l’Alba, el Molí d’en Coll, la Torre de Moja, així com alzinars de 
la Muntanyeta o l’església de Sant Miquel del conjunt monumental. La 
previsió és que la novel·la gràfica es pugui presentar durant la tardor.
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Durant la primera quinzena del mes de març es van realitzar el gruix de les obres d’instal·lació de fins a 86 reductors de velocitat i passos elevats 
de vianants arreu del municipi. Les obres han suposat millorar les condicions de seguretat en la circulació dels vehicles en les vies de titularitat 
municipal, així com reforçar la seguretat en els itineraris pels vianants, adaptant passos elevats i reductors de velocitat a la normativa. Els treballs 
es van iniciar a Can Trabal i a Daltmar, per seguir a Sant Miquel d’Olèrdola, continuar a Sant Pere Molanta i finalitzar a Moja. Una de les actuacions 
més destacades ha estat l’execució de la plataforma elevada en la confluència dels carrers Carrerada, Sindicat i passeig de La Plana, a Moja. 

En el conjunt del municipi aquestes intervencions per a millorar la seguretat han suposat una inversió propera als 120.000E.

Prop de 90 actuacions de millora de reductors de velocitat i de passos elevats 
de vianants

Reasfaltat el revolt de Mas Granell
Una empresa especialitzada contractada per l’Ajuntament 
d’Olèrdola realitzava el dimecres 13 de maig obres de millora del 
ferm al camí de Moja a Daltmar i al carrer Sindicat de Moja. Al camí 
de Moja a Daltmar s’ha procedit a fer el reasfaltat del revolt de 
Mas Granell, un punt on s’han acumulat accidents amb sortida de 
vehicles de la via en els darrers mesos. Al carrer Sindicat de Moja 
s’ha raesfaltat el tram  de davant del consultori mèdic i del Centre 
Cívic La Xarxa, així com el tram en què el carrer Sindicat conflueix 
amb el carrer Montserrat.

L’Ajuntament d’Olèrdola preveu continuar durant aquest 2020 
amb més intervencions de millora de vies de titularitat municipal, 
incloent l’eix Rossend Montané des del camí de Daltmar fins a Sant 
Pere Molanta.

Es millora la senyalització en vies de 
titularitat municipal

Dins dels treballs planificats per l’Ajuntament d’Olèrdola en el 
contracte de manteniment i de renovació de senyalització viària 
del municipi, durant els primers dies del mes de març l’empresa 
adjudicatària procedia a la instal·lació de nova senyalització i a 
substituir-ne de malmesa. Una de les actuacions comportava 
instal·lar senyalització vertical d’advertiment, en els dos sentits de 
la marxa, al camí de Daltmar. La senyalització recorda que el límit 
de velocitat per a circular per aquest camí és de 30 quilòmetres.
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Fina Lorenzo va mostrar la seva vida emprenedora en la xerrada de 
commemoració a Olèrdola del Dia de la Dona, en un acte celebrat el 
dissabte 7 de març al local social Rossend Montané de Sant Miquel 
d’Olèrdola.
Abans de la conferència de Lorenzo, l’acte s’iniciava amb les 
intervencions dels grups municipals. Hi van parlar el regidor del PSC-
Units, Joan López; la regidora Mari Carme Villanueva, de Junts per 
Olèrdola; Fina Mascaró, d’ERC; i Mireia Mancera, regidora d’ApO. Fina 
Mascaró va donar lectura d’una carta de Carme Forcadell adreçada a 
l’acte.
Un cop feta la presentació de la conferenciant per part de Mercè 
Garcia, la ponent de la commemoració de l’any passat, Fina Lorenzo 
Sadurní va repassar les vivències de tota una vida a Sant Pere Molanta, 
acompanyada de les seves dues filles, Fina i Anna, i d’una de les seves 
netes, la Berta. El repàs el va fer seguint com a pauta un menú de 
Restaurant.

Fina Lorenzo repassa la seva meritòria vida emprenedora en la commemoració  
del Dia de la Dona

Hi van aparèixer els anys d’infantesa i d’escola, amb les nenes 
separades dels nens. I com després es van veure obligades a anar a 
l’Acadèmia Almi a Vilafranca per seguir aprenent. En forces ocasions 
el desplaçament el feia a peu, amb altres veïnes de Sant Pere. Un altre 
dels moments destacats de la conferència va ser quan va rememorar 
com va compaginar els inicis del Restaurant La Posada amb la criança 
dels seus 4 fills.
A Fina Lorenzo sempre li ha agradat el tracte amb la/el client. Veïna 
activa i interessada pel seu entorn, forma part de la Coral del Casal 
d’Avis de Sant Pere Molanta i és membre del grup de puntaires.
En l’apartat d’agraïments, va tenir paraules de reconeixement a 
les persones veïnes que l’havien ajudat, així com pels treballadors i 
treballadores del restaurant. I va tenir un record especial per a la seva 
mare i la seva germana, les dues difuntes.
En acabar la conferència un centenar de persones compartien el Sopar 
de la Dona que se celebrava al mateix local social Rossend Montané 
de Sant Miquel.

Carme Forcadell adreça un missatge a Olèrdola per l’acte del 8 de Març
Amb l’acompanyament de les seves dues filles i d’una de les nétes, la 
Fina Lorenzo va ser la intervenció que va protagonitzar aquest 2020 
l’acte que commemorava a Olèrdola el Dia Internacional de les Dones. 
Però també es van poder escoltar més veus.  Prèvia a la intervenció de 
Fina Lorenzo, va prendre la paraula la ponent de l’any passat, Mercè 
Garcia, per glosar la figura de Lorenzo. I abans, compartien  paraules 
de presentació de l’acte els quatre grups municipals amb presència al 
consistori, amb les intervencions de Joan López, en nom del PSC-Units; 
Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola; Fina Mascaró, 
d’ERC; i Mireia Mancera, d’Alternativa per Olèrdola. L’apartat d’ERC el 
va destinar Mascaró a donar lectura a una carta que Carme Forcadell 
adreçava especialment a Olèrdola per l’acte de commemoració del 8 
de Març.

L’expresidenta del Parlament, empresonada a Mas d’Enric, valora en la 
carta que actes com els que es fan a Olèrdola, donant protagonisme 
a una de les dones del municipi, “serveixen d’exemple perquè altres 
pobles i ciutats també reivindiquin el valor de les seves dones”. 
Forcadell també alerta que en un moment “en què l’extrema dreta ha 

iniciat un nou assalt a les institucions” cal que “el nostre compromís 
amb el feminisme i la igualtat sigui més fort que mai”. Per Forcadell, 
“les primeres que n’hem de ser conscients som nosaltres les dones” i 
feia una crida a “estar disposades a fer un pas endavant sempre”.

Forcadell encapçala la carta amb un “amigues i amics d’Olèrdola” i la 
tanca donant les gràcies “per lluitar per la igualtat, pel feminisme i per 
la democràcia”.
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Des que el dimecres 8 d’abril es va anunciar la posada en marxa  
del servei especial de felicitacions i fins la seva cloenda coincidint 
amb l’inici de la fase 1 del desconfinament, els guàrdies municipals 
d’Olèrdola s’han desplaçat a les cases de 15 infants de tot el 
municipi, de fins a 10 anys d’edat, per a felicitar l’aniversari de nens 
i nenes que han fet anys durant aquest període de confinament.  
Un d’aquests nens ha estat Yeray Bernáldez  Escalante, veí de Can 
Trabal, que dimarts 5 de maig feia 9 anys.

La mare de Yeray, Raquel Escalante, explica que una felicitació així 
no substitueix una festa d’aniversari, però assenyala que és un 
record que el seu fill tindrà per a tota la vida.

Servei especial de felicitacions 
d’aniversari a infants durant el 
confinament

Fotografia de Neus Rull

Es detecta la presència de la vespa 
asiàtica en apiaris particulars d’Olèrdola
Diumenge 26 d’abril Toni Montané, conegut veí del municipi, va trobar 
dos exemplars de vespa velutina en les trampes dels seus apiaris de la 
Serreta i Viladellops. Es tracta de la primera vegada que es té constància 
de la presència al municipi d’aquesta vespa, molt agressiva i de gran 
impacte en la biodiversitat d’insectes natius. Des de la Generalitat s’ha 
procedit a registrar les coordenades on han estat trobades aquestes 
dues vespes i s’ha recordat que, en cas de trobar-se un niu al municipi, 
una empresa especialitzada contractada per l’Ajuntament haurà de 
realitzar la seva destrucció.

La vespa velutina és un predador molt agressiu de les abelles així com 
de vespes i altres pol·linitzadors importants. Causen un impacte que 
ha estat qualificat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
com a “greu” en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de 
pol·linització en general. 

En el seu protocol d’actuació davant aquests casos, la Generalitat inclou 
la destrucció dels nius, que es poden començar a veure a partir de juny. 

Reobren les deixalleries per a tots els usuaris
Des de divendres 8 de maig la Mancomunitat 
Penedès-Garraf ha reobert per a tots els usua-
ris les deixalleries. Aquestes instal·lacions espe-
cialitzades per a la gestió de residus, que havien 
restringit la seva activitat degut a la crisi sanitària 
de la Covid-19, tornen a prestar servei als veïns 
i veïnes dels municipis de l’Alt Penedès i el 
Garraf, en el marc de la fase inicial del procés de 
desconfinament.

Els horaris d’obertura de les deixalleries són els 
habituals de cada instal·lació i en poden fer ús tant 
els usuaris domèstics com els usuaris procedents 
d’activitats econòmiques, si bé aquests darrers ja 
hi podien accedir des del passat 16 d’abril.

Dins de la deixalleria només poden accedir-hi dos 
usuaris alhora.Caldrà mantenir una distància de 
seguretat mínima de dos metres entre usuaris i 
respecte el personal de la instal·lació.

Es recomana utilitzar guants i mascareta de pro-
tecció.
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El dia acompanyava i l’espai tenia tots els ingredients perquè la prova 
fos un èxit. La finca municipal de la Muntanyeta acollia diumenge 8 de 
març les finals de cros escolar de Catalunya. La participació de 1.170 
atletes provinents de 45 consells esportius comarcals feien que prop 
de 4.000 persones es donessin cita a Olèrdola en aquesta matinal 
atlètica. El sotsdirector del Consell Català de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, Oriol Mercè, comentava que l’espai i les condicions eren 
“idònies” per fer l’activitat.

Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
també considerava que el circuit  era “immillorable“ per a fer aquest tipus 
de proves. Domingo no dubtava en manifestar que, si fos per ell, cada 
any es farien a la Muntanyeta les finals de cros escolar de Catalunya.

La Muntanyeta captiva com a seu de les Finals de cros escolar de Catalunya

L’alcalde, Lucas Ramírez, es mostrava “encantat” que de nou La 
Muntanyeta, dos anys després, acollís aquest esdeveniment. Ramírez 
apunta que les possibilitats d’acollir noves competicions s’ampliaran 
quan es pugui comptar amb el circuit de cros permanent que es 
planifica habilitar a la Muntanyeta.

El regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, posava 
l’accent en què l’activitat havia acollit a atletes d’arreu del país, des 
de Puigcerdà a les Terres de l’Ebre, passant per Solsona, Barcelona o 
del Penedès. Sadurní, a més d’aquesta promoció del municipi, també 
posava en valor l’excel·lent treball organitzatiu del Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i l’Esportiu Penedès.

El Base Olèrdola estrena web i anuncia que rebaixarà les quotes de la 
propera temporada
En aquests moments d’incertesa, el Club 
d’Esports Base Olèrdola ha volgut transmetre 
un clar missatge de confiança en el futur i 
de compromís amb les famílies que integren 
l’entitat. Han decidit aplicar un descompte 
en les quotes de la propera temporada. En 
una entrevista a l’emissora municipal, Canal 
20-Ràdio Olèrdola, el tresorer del club,  
Alejandro Sánchez, avançava que la rebaixa en 
la quota anual se situarà entre el 15 i el 17%.

En un comunicat fet arribar a les famílies i 
publicat al nou portal web del club www.
baseolerdola.com, s’assenyala que el descompte 
s’aplicarà a “tots/es els integrants que formin 
part del CE Base Olèrdola aquest any que 
estiguin al corrent de pagament d’aquesta 
temporada”. La Junta exposa que “aquesta 
mesura s’aplicarà la pròxima temporada, ja que no entrava en els actuals Pressupostos i és un esforç que creiem viable poder fer-ho a partir de la 
següent, amb l’objectiu de poder col·laborar amb les famílies que confien en la nostra entitat”. 

El club ja ha obert el període d’inscripcions per a la propera temporada. Els interessats, poden posar-se en contacte amb el club a través de la seva 
web o bé per mitjà del telèfon 646 60 07 71.
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Accions respectuoses amb el medi ambient per combatre la processionària

Durant els primers dies del mes de març, abans 
del confinament, l’empresa encarregada del 
servei de jardineria a les zones verdes del municipi 
d’Olèrdola ha procedit a realitzar treballs per 
combatre la processionària. Les actuacions s’han 
realitzat per encàrrec de la regidoria de medi 
ambient de l’Ajuntament d’Olèrdola, responent 
així a les queixes rebudes durant el mes de febrer 
per la presència detectada de processionària, 
sobretot a les urbanitzacions. Des de la regidoria 
de medi ambient juntament amb l’empresa de 
jardineria es van acordar dur a terme algunes 
accions en zones verdes i parcel·les públiques 
com l’eliminació de les bosses o la instal·lació 
d’anelles amb feromones als pins per atrapar les 
erugues.

També es va acordar difondre des de l’Ajuntament 
consells amb indicacions per a propietaris per a 
fer front a la processionària en els seus jardins 
o parcel·les privades. L’Ajuntament recorda que 
hi ha estratègies respectuoses amb el medi 
ambient per al control de la processionària, com 
la captura d’adults, l’endoteràpia i la instal·lació 
d’anelles als arbres afectats.

Trampes de feromones:
- Es realitza entre els mesos de juny i setembre.

- Es pengen a les branques, atrauen a les papallo-
nes mascles i s’impedeix la fecundació. 

- Es poden reutilitzar l’any següent col·locant a 
l’interior una nova càpsula de feromones.

Nou punt de recollida selectiva al Barri de Cal Segarra

Des de dimecres 29 d’abril, el municipi disposa d’un nou punt  de recollida 
selectiva al barri de Cal Segarra que poden utilitzar els veïns de Cal Segarra – 
Cal Moles. Amb aquest punt de recollida selectiva s’ha atès la demanda d’alguns 
veïns, refermant-se així  el compromís de l’Ajuntament d’Olèrdola amb el medi 
ambient i la seva aposta decidida per acostar el reciclatge a petites barriades.

La regidoria de medi natural de l’Ajuntament d’Olèrdola recorda que els envasos 
es recullen els dimecres;  el paper-cartró els divendres i el vidre segueix unes rutes 
supramunicipals, amb recollida segons demanda.

Endoterapia: 
- Entre els mesos d’octubre i novembre.

- Injecció amb insecticides que es distribueixen 
per tot l’arbre.

- La eficàcia d’aquesta tècnica és total. S’evita 
que l’eruga arribi al seu estadi urticant. 

- S’evita la dispersió del fitosanitari en l’ambient 
no afectant a persones ni a animals. 

- A realitzar per empreses professionals. 

Polvorització amb insecticides
biològics:
- Entre el mesos d’octubre i novembre.

- El  Bacillus thuringiensis ‘Kurstaki’ actua sobre 
les erugues per ingestió. 

- Innocu per a les persones i animals, no deixa 
residus i no és perjudicial per al medi ambient.

Anells:
- Instal·lar entre els mesos de desembre i gener. 

- Redueix el risc que animals o persones entrin 
en contacte amb els pèls urticants de les erugues. 

- En eliminar aquestes larves es redueix part de la 
població d’anys esdevenidors.

L’Ajuntament referma així l’aposta per acostar el reciclatge a petites barriades i el compromís 
amb el medi ambient
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Prohibició de cremes de restes vegetals per particulars

L’Ajuntament d’Olèrdola recorda que durant el període comprès entre el 15 de 
març i el 15 d’octubre, en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que 
els envolta (com és el cas de les urbanitzacions i alguns barris i disseminats del 
municipi) la normativa prohibeix de manera general les activitats en què calgui 
encendre foc.

No obstant, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà concedir 
certes autoritzacions, depenent de les circumstàncies.

• Sol·licitud per activitats amb risc d’incendi forestal (crema de rostolls i 
de restes de jardineria, focs d’esbarjo, llençar coets i focs artifi cials, entre 
d’altres) que s’ha de demanar prèviament dins del període del 15 de març 
al 15 d’octubre. Queden excloses de presentar sol·licitud la utilització de 
barbacoes d’obra amb mataguspires.

• Sol·licitud d’autorització per a la realització de treballs forestals 
(adreçada principalment per les neteges de parcel·les amb maquinària 
que poden generar guspires) durant el període de 15 de juny al 15 de 
setembre.

Les persones interessades es poden adreçar a l’Ajuntament a emplenar la seva 
sol·licitud que serà adreçada al DARP i aquest, autoritzarà o no l’activitat.

L’Ajuntament recorda que existeix un servei gratuït de recollida de restes de poda durant tot l’any

Olèrdola és un municipi considerat d’alt risc d’incendi forestal pel que durant el 
període del 15 de juny al 15 de setembre cal extremar les precaucions.

Cal recordar que existeix el servei gratuït de recollida de poda durant tot l’any i 
per tant es pot utilitzar abans de la crema de les restes de jardí.

Per demanar que es vagin a recollir les restes de poda només cal trucar al 
telèfon de l’Ajuntament, el 93 890 35 02.

L’Ajuntament regala bosses compostables 
a cada llar

L’Ajuntament recorda que l’ús de la bossa compostable per a la recollida de 
la fracció orgànica és obligatòria. Així es va decidir poc després de l’inici de 
la seva implantació atenent a que aquesta tipologia de bosses es degraden 
juntament amb les restes de menjar. La utilització de bosses de plàstic per 
recollir els residus orgànics provoca que el plàstic s’introdueixi en la cadena 
de producció del compost, encarint-ne el procés i provocant, a més, que el 
compost sigui pitjor. 

Fins fa un temps aquestes bosses compostables es podien adquirir en comerços 
del municipi, amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola. Ara l’Ajuntament vol 
fomentar i potenciar la recollida d’aquesta fracció regalant un paquet de bos-
ses compostables a cada llar, de qualsevol dels barris o nuclis del municipal, in-
dependentment del model de recollida que hi hagi. Un dels propòsits d’aquesta 
actuació és el de fomentar la recollida de la fracció orgànica per reforçar un 
hàbit respectuós amb el medi ambient.

Els establiments col·laboradors on us podeu adreçar a buscar les bosses són: 
Embotits Mitjans i Queviures La Sílvia a Moja; Carns Cal Ton a Sant Pere Molan-
ta; i al Restaurant Masia Catalana-La Casa del Conill, a Sant Miquel d’Olèrdola. 
Per obtenir els paquets de bosses en aquests establiments, de manera gratuïta, 
només cal retallar el val bescanviable que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

L’Ajuntament realitzarà aquests lliuraments gratuïts de bosses periòdicament.

Es repartiran imants informatius 
agrupant horaris i funcionament de 
serveis municipals
Donant continuïtat a 
les campanyes periò-
diques de foment del 
reciclatge realitzades 
per l’Ajuntament, la 
regidoria de medi 
natural anuncia que 
properament repar-
tirà a totes les llars 
del municipi imants informatius per recordar els diferents serveis municipals 
que la ciutadania té al seu abast per a poder realitzar una correcta gestió 
dels seus residus. Així, en aquest material informatiu es tindran agrupats 
els horaris dels serveis de recollida de mobles i trastos vells, recollida de 
poda, les bonifi cacions establertes per l’ús continuat de les deixalleries i 
per fer autocompostatge, així com els horaris d’obertura de les deixalleries 
i diferents telèfons d’interès.

✂
Val per un paquet de 
bosses compostables

El paquet de bosses compostables es pot obte-
nir, de manera gratuïta, bescanviant aquest val 
a Embotits Mitjans i Queviures La Sílvia a Moja; 
Carns Cal Ton a Sant Pere Molanta; i al Restaurant 
Masia Catalana-La Casa del Conill, a Sant Miquel 
d’Olèrdola.




