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El ple aprova per unanimitat la convocatòria extraordinària d’ajuts 
per a persones afectades per la crisi
Es podrà rebre un màxim de 1.300 E per a pagar habitatge, subministraments, alimentació i higiene

En sessió per via telemàtica celebrada el 2 de juny, 
el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola  aprovava per 
unanimitat les bases que regulen la convocatòria 
extraordinària d’ajuts per a persones que es trobin 
en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de 
la crisi generada pel COVID-19. Anna Boada, regidora 
de serveis socials i sanitat, resumia que el propòsit de 
la convocatòria era el de contribuir a que les famílies 
que han vist minvats els seus ingressos per la crisi 
tinguin els serveis bàsics coberts. Així, es preveu 
un únic pagament de fins a 1.300E per sol·licitud 
sumant les tres línies establertes d’ajuts(habitatge, 
subministraments, i alimentació i higiene). Per a pagar 
el lloguer o fer front al pagament de la hipoteca, 
s’ha fixat un topall de fins a 700E. En concepte de 
subministraments, es podran percebre fins a 300E. I 
per alimentació bàsica i higiene, la quantitat màxima a 
percebre podrà ser també de 300E. 

Mesura consensuada entre els 4 grups
municipals

Les bases han estat tractades i consensuades pels 
quatre grups municipals en les reunions setmanals que 
mantenen per a coordinar el treball conjunt al municipi 
per a fer front a la situació provocada pel COVID-19. 
El regidor del PSC-Units, Joan López, defensava que 

el termini de presentació de les sol·licituds s’ampliés i 
fos de 6 setmanes. Lopez esperava que la convocatòria 
s’ajustés a les necessitats reals de les famílies en 
situació de vulnerabilitat.

La regidora portaveu de Junts per Olèrdola, Mari 
Carme Villanueva, posava en valor el treball conjunt 
dels quatre grups municipals, tot i assenyalar que 
“potser no s’ha recollit tot el que ens hagués agradat”.

Fina Mascaró, regidora portaveu del grup d’ERC 
, va fer notar que en la proposta d’acord portada a 
ple no hi figuraven apartats de les bases que havien 
estat consensuats entre els grups municipals. En un 
s’assenyalava el requisit d’acompanyar la sol·licitud  
amb la documentació que acrediti la petició,  i en 
l’altra es demana al sol·licitant els extractes dels 
comptes bancaris des de l’1 de febrer fins al moment 
de la presentació de la instància. Aquests dos punts 
van ser recollits i es va aclarir que annexes que 
s’havien acordat en les reunions dels portaveus dels 
grups havien estat eliminats perquè la informació 
que contenien ja figurava en les pròpies bases. Més 
enllà d’indicar que no s’havia acordat aspectes com la 
quantia dels ajuts,  Fina Mascaró sí que va assenyalar 
que s’havien recollit gairebé totes les aportacions i 
suggeriments que havia fet ERC.

L’alcalde, Lucas Ramírez, subratllava que les bases eren 

L’alcalde, Lucas Ramírez, participant en la sessió telemàtica

fruit del debat enriquidor  entre els grups municipals 
i assenyalava que “si hi havien hagut propostes que 
no s’havien introduït, s’havien explicat els motius”. 
Ramírez indicava que les bases eren un instrument 
“molt potent” per ajudar a les famílies i subratllava 
que tots els grups tenien moltes ganes de tirar-les 
endavant. Junts per Olèrdola va manifestar que 
“podíem haver fet més tots”, valorant que es podia 
haver estat més ràpids, aprovar més ajudes o ser més 
grans les partides.

L’alcalde aprofitava el debat per recordar que des 
dels serveis socials , més enllà d’aquesta convocatòria 
específica, es treballaria perquè cap família es quedés 
en situació de risc.

El portaveu del govern municipal, Jordi Catasús, 
manifestava que les reunions setmanals mantingudes 
entre tots els grups municipals des del 19 de març 
havien estat “molt profitoses”. Catasús assenyalava 
que “des d’ApO enteníem que havíem de deixar els 
colors polítics a banda i tots els regidors han estat a 
l’alçada de les circumstàncies”.

Abans de l’aprovació de les bases, també per 
unanimitat, es va aprovar una modificació de 
pressupost que habilita una partida de 30.000E per 
a finançar aquesta convocatòria extraordinària d’ajuts.

L’Ajuntament s’adhereix al manifest “Cooperació contra el coronavirus”
Per unanimitat ,el ple  del 2 de juny  acordava l’adhesió 
de l’Ajuntament d’Olèrdola al manifest “Cooperació 
contra el coronavirus”, promogut per la Confederació 
de Fons de Cooperació amb la voluntat de donar 
resposta solidària des del món local a necessitats que 
afronten els països en vies de desenvolupament per 
combatre la COVID-19. En el manifest es fa una crida 
a que les administracions locals mantinguin el seu 
compromís humanitari i reforcin les seves polítiques 
de cooperació al desenvolupament i solidaritat 

internacional per eradicar aquesta i altres pandèmies 
que afecten el planeta. El manifest subratlla que 
“fins que tots estiguem fora de perill ningú estarà 
fora de perill. Només ens en sortirem junts, actuant 
globalment.”

Jordi Catasús, portaveu d’ApO, posava de relleu que 
la Confederació de Fons era una xarxa municipalista 
experimentada en l’àmbit de la cooperació.

Els altres tres grups municipals van manifestar el seu 

acord en l’adhesió. En el cas d’ERC, Fina Mascaró feia 
una crida també a no oblidar les persones que moren 
buscant una vida millor.

Abans d’iniciar l’apartat de mocions, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola va guardar un  minut de silenci 
en homenatge i record a les víctimes del coronavirus.

Informacions de les regidories
En l’apartat d’informacions de les diferents regidores, 
el regidor d’ensenyament, Pere Sadurní, explicava 
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Fins el 21 de juliol es poden presentar les sol·licituds d’ajuts per a fer front a 
l’impacte econòmic per la COVID-19

que la preinscripció pel proper curs deixava  “bones 
notícies” pel municipi perquè les escoles consolidaven 
les seves dades. Així, a l’escola Rossend Montané de 
Sant Pere Molanta s’han confirmat 17 sol·licituds 
de preinscripcions, 22 a l’escola Circell de  Moja, 
mentre que a les escoles bressol del municipi, sumant 
continuïtats i noves inscripcions, hi ha 12 infants 
a l’escola El Pàmpol de Sant Pere i 18 a l’escola 
bressol Gotims de Moja. Sadurní va aprofitar per fer 
un agraïment públic a les mestres pel seu esforç en 
aquests dies. En l’àmbit de turisme, Sadurní exposava 
la feina d’elaboració de 5 noves rutes de senderisme 
i l’actualització amb més imatges de l’apartat de 
turisme de la web municipal.

La regidora de medi natural, Mireia Mancera, 
recordava la prohibició de fer activitats amb foc i 
treballs  forestals, del 15 de juny al 15 de setembre. 
En casos excepcionals,  cal demanar autorització. 
També anunciava que s’havia demanat l’increment 
de freqüència de recollida dels contenidors d’envasos 
i que es reforçaria el servei de jardineria amb “una 
posta a punt” del manteniment dels espais verds.

Anna Boada, regidora de sanitat, indicava que els 
consultoris havien retornat als horaris previs a l’estat 
d’alarma, incloent com a novetat més destacada 
la represa de l’atenció al consultori de Sant Miquel. 
També posava de manifest que al municipi no s’havia 
hagut de lamentar cap mort a causa del coronavirus.

El regidor d’urbanisme, Juanma Samblás, exposava que 
el projecte de reurbanització del carrer Manel Crespo 
de Sant Pere Molanta estava pràcticament definit i que 
es presentaria als veïns. També detallava que estaven 
a punt els avantprojectes de reforma de la rambla Pau 
Casals a Moja per a fer-ne una exposició pública.

Jordi Catasús, regidor de comunicació, explicava que 
s’havia creat un subdomini a la web municipal per 

allotjar els arxius d’àudio i vídeo, amb l’avantatge que 
es podran escoltar sense necessitat de descarregar-los 
i així serà més fàcil accedir-hi des de dispositius mòbils. 
També anunciava que es treballa per recollir material 
audiovisual de les trobades d’Olèrdola per celebrar els 
40 anys de la festa del municipi.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, va donar lectura 
a la carta que la consellera de presidència, Meritxell 
Godó, ha adreçat als ajuntaments per agrair la feina 
feta, el seu “esforç i implicació” per fer front “a 
l’emergència i a la postemergència”.

Precs i preguntes

L’apartat de  precs i preguntes el va iniciar el portaveu 
del govern, Jordi Catasús, donant resposta a preguntes 
fetes en l’anterior sessió. Responent a ERC anunciava 
que estudien la forma per a commemorar els 25 anys del 
butlletí municipal “Olèrdola Informació”. En resposta al 
grup de JxO, Catasús explicava que ApO havia decidit no 
aportar al festival “Olèrdola amb La Marató” el 35% de 
la retribució que els regidors reben per l’assistència a un  
ple, tal i com proposava JxO. Catasús indicava que és un 
acte concret que es fa a Olèrdola per la Marató, però al 
municipi se’n fan més. Des d’ApO són partidaris de que 
cadascú  decideixi “en quin acte col·laborar i amb quina 
quantitat”.

A pregunta en el ple  del grup del PSC-Units, Catasús 
va informar que s’havien superat les 200 altes al servei 
d’informació municipal per WhatsApp.

Junts per Olèrdola va felicitar a l’AE Moja pel seu 
ascens a 2a Catalana. També va voler aclarir que no es 
demanava “diner públic” per al Festival de la Marató, 
sinó de l’assignació que reben com a regidors per 
assistir al ple. El 35% que es demana suposa 100E 
de cadascú. En la rèplica, l’alcalde recordava el suport 

municipal que rep l’esdeveniment i assenyalava que 
per a rebre subvenció calia constituir-se com a entitat.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va referir-se 
a una resposta rebuda per escrit per a destacar que 
el conveni amb Comerç del Foix “no existeix”, quan 
en l’anterior ple es va explicar que s’aprovava una 
partida com a conseqüència del conveni. La regidora 
d’ERC també feia notar que no s’havia respost a la 
pregunta de quants establiments estaven interessats 
en aquesta iniciativa. L’alcalde explicava que s’hi 
estava treballant. A preguntes d’ERC, el govern va 
respondre que s’estava treballant igualment en 
el congrés sobre Mir Geribert i que es preveia tenir 
finalitzat el PAM(Pla d’Actuació Municipal) del mandat 
abans de juny. De l’elaboració del Codi de Bon Govern, 
reclamat per quarta vegada des del 2017 per ERC, el 
govern indicava que “s’ha d’acabar de valorar i en el 
seu moment ja s’informaria”.

També es va retreure al govern que s’assabentessin per 
la premsa de que a Olèrdola hi hauria Casal d’Estiu. 
L’alcalde explicava que s’havia estat en comunicació 
amb el Consell Esportiu, l’entitat que l’organitza, i que 
la decisió havia estat conjunta.

Des d’ERC de nou es  reclamava en el ple la llibertat 
dels presos polítics “que viuen un confinament 
continu”. En aquest cas desitjant que “es faci justícia” 
en la revisió que del seu cas ha de fer el Tribunal 
Constitucional els dies 16 i 18 de juny.

Pere Sadurní va explicar que es preveia un menor 
número d’inscrits al Casal d’Estiu i per això només 
es faria a Moja, complint amb tota la normativa de 
seguretat. També responia en el ple que , després de 
consultar-ho amb les famílies, s’havia decidit no reobrir 
les escoles bressol aquest final de curs atès el poc ús 
presencial que se’n faria.

Fins el proper dimarts 21 de juliol, restarà obert el termini de presentació de sol·licituds 
d’ajuts extraordinaris per a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat com a 
conseqüència de la crisi generada per la COVID-19. Les bases de la convocatòria van 
ser aprovades per unanimitat en el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del passat 2 de juny i 
han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny. El 
període de presentació de sol·licituds començava a comptar des de l’endemà d’aquesta 
publicació, dissabte 13 de juny, i finalitzarà “un mes després de l’aixecament de l’estat 
d’alarma”, el 21 de juliol.

Tal i com va resumir durant el ple  la regidora de serveis socials i sanitat, Anna Boada, 
el propòsit de la convocatòria és el de contribuir a que les famílies que han vist minvats 
els seus ingressos per la crisi tinguin els serveis bàsics coberts. La convocatòria preveu 
un únic pagament de fins a 1.300E per sol·licitud sumant les tres línies establertes 
d’ajuts(habitatge, subministraments, i alimentació i higiene). Per a pagar el lloguer o 
fer front al pagament de la hipoteca, s’ha fixat un topall de fins a 700E. En concepte 
de subministraments(incloent accés a internet), es podran percebre fins a 300E. I per 
alimentació bàsica i higiene, la quantitat màxima a percebre podrà ser també de 300E.

Els quatre grups municipals van consensuar les bases de la convocatòria en les reunions 
setmanals que mantenen per a coordinar el treball conjunt al municipi per a fer front a la 
situació provocada per la COVID-19.

Les sol·licituds de les prestacions econòmiques urgents derivades de la COVID-19 s’han de 
presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola, omplint un instància específica 

que es troba en l’annex de les bases i que es pot obtenir a la web municipal. La seva 
presentació s’haurà de fer primordialment pels mitjans telemàtics establerts i també 
per correu administratiu. Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es 
donarà suport telefònic a la presentació telemàtica de la sol·licitud, trucant al telèfon  
93 890.35.02 o enviant correu electrònic a olerdola@olerdola.cat. En cas que sigui 
impossible la presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà cita al sol·licitant per a 
poder-ho fer de manera presencial.
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L’assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha aprovat el conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per redactar el projecte 
constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals ubicada en 
el nucli de Sant Miquel d’Olèrdola. La redacció del projecte  és el 
requisit previ que “permetrà avançar l’execució del projecte, prevista 
inicialment per al període 2022-2027”, tal i com s’assenyala des de 
la mateixa Mancomunitat. L’ACA finança íntegrament la redacció del 
projecte constructiu per un import de 36.380 euros.

S’aprova el conveni per redactar el projecte de la nova depuradora de Sant Miquel

El projecte de reurbanització del carrer mossèn Manel Crespo de Sant 
Pere Molanta està pràcticament enllestit. El regidor d’urbanisme de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma Samblás, recorda que el projecte 
inicial es va reelaborar amb un nou equip redactor, amb l’encàrrec 
d’incorporar suggeriments veïnals. Ara la intenció és la de presentar el 
projecte als veïns i licitar-lo després perquè les obres puguin començar 
abans d’acabar aquest any, o bé a l’inici del 2021.

Samblás també indica que aquest mes de juny s’han iniciat les obres 
del camí de vianants entre Sant Pere Molanta i el barri de Ferran, 
una actuació que es va veure ajornada com a conseqüència de les 
restriccions decretades per l’estat d’alarma.

Les obres de reurbanització del carrer 
Manel Crespo es preveuen licitar abans 
d’acabar l’any

Es pinta tota la senyalització horitzontal 
del Clot de Moja
L’empresa contractada per l’Ajuntament d’Olèrdola encarregada del 
manteniment de la senyalització del municipi ha realitzat durant la 
primera setmana de juny el repintat de la senyalització horitzontal 
de tot el polígon del Clot de Moja. Dins dels treballs que l’empesa 
ha executat recentment a Olèrdola també s’ha procedit a pintar  la 
senyalització horitzontal del revolt de Mas Granell, al camí de Moja 
a Daltmar, així com el pintat de la senyalització horitzontal al carrer 
Sindicat de Moja.

La Mancomunitat Penedès-Garraf, com administració competent en 
matèria de sanejament en el municipi d’Olèrdola, realitzarà la redacció 
del projecte i, en un futur, impulsarà les obres de construcció. El projecte 
preveu remodelar les instal·lacions existents, adequant el sistema de 
tractament i depuració a la normativa vigent per tal de millorar la 
qualitat de l’aigua depurada que es retorna al medi natural.
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En sessió celebrada dilluns 1 de juny, la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha aprovat la licitació del nou contracte del 
servei de neteja viària. Per volum, àmbit 
d’actuació i incidència al municipi, és un dels 
contractes de major envergadura que preveu 
aprovar en aquest mandat l’Ajuntament 
d’Olèrdola. Tal i com resumia el regidor de 
serveis, Juanma Samblás, les bases aprovades 
per adjudicar el nou contracte inclouen 
novetats substancials que es traduiran en una 
millora d’aquest servei essencial. Així, s’opta 
per licitar en un únic lot, sense diferenciar-los, 
els serveis de neteja mecànica i els manuals. 
Una altra novetat que subratlla Samblás és 
que l’empresa que guanyi el concurs haurà 
d’adquirir maquinària d’última generació. I un 
tercer element destacat que s’incorpora per 
a millorar el servei és la previsió de comptar 
amb un sistema de control extern de qualitat.

La previsió és que el nou contracte s’iniciï el 
mes d’octubre. El contracte tindrà una durada 
de 4 anys i el pressupost que s’inclou en la 
licitació s’aproxima als 291.000e anuals, 
per bé que l’adjudicació es podria fer per 
un import inferior. Samblás posa l’accent en 
què aquest import suposa gairebé doblar els 

Més recursos per a la neteja viària amb nou contracte de servei

recursos dedicats per l’Ajuntament  a la neteja 
viària. El regidor es mostra convençut que el 
nou contracte suposarà una millora evident 
en la neteja dels espais públics del municipi. 

Samblás apuntava que aquesta millora de la 
neteja viària es veurà reforçada amb el nou 
contracte del servei de jardineria que està 
acabant de preparar l’Ajuntament.

Atenció presencial a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres

Des de dilluns 25 de maig, l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament d’Olèrdola atén de manera presencial 
amb cita prèvia, de dilluns a divendres, en horari de 10 a 
13.00h. Per concertar la cita prèvia caldrà trucar al telèfon 
general de l’Ajuntament, el 93 890 35 02.

L’Ajuntament recorda que els tràmits es poden fer de 
forma telemàtica a través de la pàgina web www.
olerdola.cat, sense necessitat de desplaçar-se fins a la 
seu de l’Ajuntament . 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. Des de la declaració d’estat 
d’alarma per contenir la propagació del coronavirus, 
l’Ajuntament ha donat suport a la ciutadania que 
ho ha requerit per a obtenir la identitat digital (idcat 
mòbil) i s’ha fet en tot moment acompanyament en la 
tramitació electrònica. L’Ajuntament subratlla que aquest 
acompanyament telefònic es continua oferint de manera 
preferent per tal d’evitar l’aglomeració de públic a les 
oficines municipals.
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El Departament d’Empresa i Coneixement ha convocat ajuts 
directes dirigits a les micro i petites empreses. Per poder 
accedir als ajuts les empreses han de:

• tenir menys de 49 treballadors;
• acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% 
o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 
2020 en relació al mateix període de l’any 2019;
• i comprometre al manteniment dels llocs de treball 
amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desem-
bre de 2020.

En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de 
treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins 
el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a 
cada tram de nombre de treballadors).

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren 
les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una 
puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, 
en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris 
són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la 
facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

La convocatòria es va publicar l’11 de juny i les sol·licituds es 
poden presentar durant 20 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria.

Des de la primera setmana de juny s’ha reprès el servei d’atenció presencial 
personalitzada del Servei Local d’Ocupació d’Olèrdola. L’atenció caldrà 
concertar-la amb cita prèvia trucant al telèfon de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
el 93 890 35 02, o bé posant-se en contacte amb el Servei a través del 
correu electrònic cjulia@ccapenedes.cat. El servei d’atenció presencial 
s’oferirà al Centre Cívic La Xarxa de Moja, els dimecres al matí, a partir de 
dimecres de les setmana que ve, 3 de juny.

Abans de l’atenció presencial des del Servei es contacta amb la persona 
sol·licitant per així agilitzar de manera telemàtica l’obtenció d’informacions 
i tramitacions abans de la visita. 

El Servei Local d’Ocupació a Olèrdola ofereix serveis d’informació i 
assessorament per ajudar a trobar feina o millorar-la als veïns i veïnes del 
municipi que ho requereixin. 

Des de la declaració de l’estat d’alarma, el Servei d’Ocupació ha contactant 
amb 190 persones que han utilitzat en algun moment el servei. Entre 
aquest col·lectiu, es manté el seguiment a 78 persones. Des del Servei 
Local d’Ocupació a Olèrdola també s’informa a persones emprenedores i a 
empreses de les mesures aprovades per les diferents administracions per fer 
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Subvencions a micro i 
petites empreses 

El Servei Local d’Ocupació reprèn l’atenció presencial

Ajuts per afavorir l’autoocupació de joves
El Servei de 
Creació d’Em-
preses del Con-
sell Comarcal 
de l’Alt Penedès, 
com a membre 
de la Xarxa Ca-
talunya Emprèn 
i com a Centre 
Local d’Atenció 
a les Empreses 
de la Diputació 
de Barcelona, 
dona suport a 
les persones que 
vulguin optar a 
una línia de sub-
vencions de la 
Generalitat convocada per afavorir l’autoocupació de joves inscrits en el Programa de Garantia 
Juvenil.

Les subvencions s’emmarquen en el marc del pla de xoc de mesures urgents complementàries 
per fer front a la COVID-19 (Decret llei 16/2020).

S’adrecen a les persones joves, de 18 a 29 anys, que abans de donar-se d’alta com a treballadors 
autònoms estaven inscrites al Programa de Garantia Juvenil. L’alta d’autònom s’ha d’haver fet 
entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 de setembre de 2020.

L’import màxim de la subvenció és de 10.000e si es compleix un període de permanència de 
12 mesos ininterromputs d’alta com a autònom.

Les sol·licituds s’han de tramitar telemàticament. Per rebre més informació sobre aquestes 
subvencions, cal telefonar al Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (Tel. 938 900 000 ext. 130 i 135) o enviar un correu electrònic a l’adreça procom@
ccapenedes.cat. Si cal, des del Servei de Creació d’Empreses es donarà cita prèvia per fer una 
consulta presencial.

El Servei Local d’Ocupació d’Olèrdola també ofereix atenció presencial personalitzada. L’atenció 
caldrà concertar-la amb cita prèvia trucant al telèfon de l’Ajuntament d’Olèrdola, el 93 89 03 5 
02, o bé posant-se en contacte amb el Servei a través del correu electrònic cjulia@ccapenedes.
cat. El servei d’atenció presencial s’ofereix al Centre Cívic La Xarxa de Moja, els dimecres al matí.
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Els consultoris d’Olèrdola retornen a l’horari anterior a l’estat d’alarma

I ho volem celebrar amb un vídeo commemoratiu elaborat amb imatges 
aportades per vosaltres.

Per a fer-ho necessitem la vostra implicació.
Demanem que aporteu vídeos o fotografies que recullin  les vostres vivències a les trobades. 

Teniu temps fins el 31 de juliol.
Podeu enviar els materials al correu electrònic:  premsa.olerdola@olerdola.cat

L’Institut Català de la Salut comunicava que des de l’1 de juny s’iniciava 
la descentralització de l’activitat presencial als Centres d’Atenció 
Primària(CAP) del territori, amb la prioritat d’oferir centres de salut 
segurs i una atenció amb seguretat. En aquest nou escenari, es prioritza 
l’atenció i seguiment dels pacients de manera proactiva des dels 
CAP, es potencien les fórmules d’atenció telemàtiques i es demana a 
la ciutadania que només vagi presencialment als CAP si és realment 
necessari i els ho ha indicat un professional sanitari.

En el cas d’Olèrdola, la descentralització de l’activitat presencial 
comporta el retorn als horaris anteriors a l’estat d’alarma, amb la 
reobertura del consultori de Sant Miquel com a principal novetat.

Al consultori de Moja, l’horari d’atenció presencial és dilluns, 
dimecres i divendres de 8h a 15h.

Al consultori de Sant Miquel, els dijous de 8h a 15h.

I al consultori de Sant Pere Molanta, dimarts i divendres de 
8h a 15h.

 En horari de 15h a 20h, l’atenció s’ofereix al CAP Santa Margarida i els 
Monjos. Fora d’aquest horari, caps de setmana i festius, al PAC Hospital 
Comarcal Alt Penedès.

Per a una atenció segura i de qualitat, cal que la població es comuniqui 
primer amb el seu CAP de referència.

El telèfon del consultori mèdic de Moja és el 93.817.03.63

El telèfon del consultori mèdic de Sant Pere Molanta és el 93.892.07.49

El telèfon del consultori mèdic de Sant Miquel és el 93.817.52.53

 En cas que els professionals sanitaris recomanin als pacients i usuaris 
una atenció presencial, cal seguir les següents recomanacions i mesures 
de seguretat especials:

• Cal anar al centre només si és necessari i si ho han indicat els 
professionals
• És obligatori l’ús de mascareta
•Els acompanyants només es permeten en casos imprescindibles
• Cal arribar a l’hora de la visita indicada, no abans
• Respectar la senyalització i les indicacions dels professionals
• Rentar-se les mans sovint
• Respectar la distància de seguretat (2 m).
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L’Ajuntament d’Olèrdola rebrà el Segell InfoParticipa 2019 a la qualitat 
i transparència de la comunicació pública local, un distintiu creat pel 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Olèrdola rep la distinció per 
quarta vegada, després de complir amb el 89’5 % dels 48 indicadors 
de transparència avaluats.

La dada fa que el d’Olèrdola se situï de nou com un dels ajuntaments 
de la comarca de l’Alt Penedès amb millor puntuació en aquest distintiu 
que valora les “bones pràctiques” en matèria de comunicació a partir 
de l’anàlisi de les webs municipals. 

Només l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb un 91’6% 
de compliment, supera en puntuació l’Ajuntament d’Olèrdola. Hi ha 
altres dos municipis de l’Alt Penedès(  Vilobí i Vilafranca), que se situen 
entre el 50 i el 63% de compliment. La resta de la comarca, 23 de 27 
municipis, no arriba a l’aprovat.

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació 
pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB 

L’Ajuntament d’Olèrdola obté el segell Infoparticipa per la qualitat i transparència de 
la informació de la web municipal
El distintiu l’atorga la Universitat Autònoma de Barcelona i Olèrdola compleix amb el 89’5% dels 
indicadors avaluats

(LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita 
que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són 
els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos 
col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. Es tracta 
d’una marca de qualitat que busca donar garanties de confiança i 
credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i vol ser un incentiu pels 
responsables polítics i tècnics.

Es prepara el Casal d’Estiu d’Olèrdola
Aquest 2020 hi haurà Casal d’Estiu  a Olèrdola. Organitzat 
pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Olèrdola i de l’escola Circell de Moja, el casal 
lúdic esportiu 2020 d’Olèrdola manté obert el seu període 
d’inscripcions des d’aquest dimarts i fins el proper 19 de juny. 
L’organització posa l’accent en què “El Casal d’Estiu ha de ser 
un lloc segur” i, a dia d’avui, “només es posarà en marxa si ens 
trobem en fase 3” en el moment de realitzar-se. Si l’evolució 
de l’impacte de la COVID-19 a la nostra comarca segueix la 
tendència de les darreres setmanes, tot apunta que en l’inici del 
casal, el 29 de juny, ja farà dies que ens trobarem de manera 
efectiva en la fase 3 de la desescalada i es podrà fer el Casal 
d’Estiu.

El moment excepcional que estem vivint condiciona alguns 
canvis en el casal respecte l’oferta dels darrers anys. Així, 
només s’oferirà el casal en una única seu, a les instal·lacions 
de l’escola Circell de Moja. Per això es facilitarà tant l’horari 
d’entrada com de sortida: l’horari de casal serà de 9h a 13.30h però enguany  es podrà entrar a partir de les 8.40h i sortir fins  les 14h, sense cap 
cost afegit. 

El Casal d’Estiu es podrà viure durant 5 setmanes, del 29 de juny al 31 de juliol. Està adreçat a nens i nenes de P3 a 6è. També es planifica l’Estiu Jove 
i la Setmana Jove, per a joves de 1r a 4t d’ESO, entre el 6 de juliol i el 10 de juliol. La Setmana Jove seria enguany a Tamarit, del 13 al 17 de juliol.

El formulari d’inscripció es pot enviar per correu electrònic al correu: OLERDOLACASAL@GMAIL.COM . La inscripció també es pot fer presencialment 
a les oficines del Consell Esportiu de Vilafranca, ( Av/ Catalunya ,14), els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13.30 i dimecres també de 16h a 18.30.
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Els propietaris han de mantenir netes les seves parcel·les
L’Ajuntament d’Olèrdola recorda a totes les persones propietàries de parcel·les 
no edificades que és obligatori mantenir-les netes. Cal mantenir la vegetació 
interior de la parcel·la seguint els criteris de tractament de la vegetació derivats 
de les mesures de prevenció d’incendis forestals i neta de plagues d’insectes, 
de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial 
problema sanitari.

Per reduir el risc d’incendi cal talar els arbres necessaris per aconseguir una 
distància mínima entre arbres de 6 a 8 metres, aproximadament, amb una 
densitat màxima de 150 peus per hectàrea. Cal que les capçades no estiguin a 
menys de 5 metres l’una de l’altra. Els arbres de l’interior de la parcel.la s’han 
de podar fins a 1/3 de la seva alçada i fins a un màxim de 5 metres. També es 
recorda que cal tallar tots els arbres situats a menys de 5 metres del perímetre 
de la parcel·la.

Segons l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament 
de terrenys i solars al municipi d’Olèrdola:

Les parcel·les es mantindran netes. No es permet l’acumulació de residus 
vegetals o de qualsevol altre tipus de residu que puguin afavorir la propagació 
del foc. Es prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, 
deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys 
i solars on no estiguin previstos aquests usos i estiguin degudament equipats i 
específicament autoritzats per aquesta utilitat.

Els propietaris de solars, per raons de seguretat, salubritat i ornat públic hauran de mantenir-los degudament tancats respecte l’espai públic sigui 
aquest vial, pas de serveis o parc urbà, mentre no practiquin obres de construcció.

A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
estableix que les parcel·les (tant rústiques com urbanes) s’han de mantenir lliures de vegetació seca, netes i aclarides de vegetació .

Tots els treballs de neteja que suposin tractament de la vegetació s’han de realitzar fora del període d’alt risc d’incendi; per tant, no es podran 
realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre. En el cas que s’hagin de realitzar dins d’aquest període cal tenir l’autorització expressa del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Es pot demanar a través de l’Ajuntament d’Olèrdola.

L’ADF realitza la desinfecció de mobiliari urbà  i dels parcs infantils

Voluntaris de l’ADF Rossend Montané d’Olèrdola han procedit a fer durant el dissabte 23 de maig diferents tasques de desinfecció d’espais públics 
del municipi. L’actuació ha comportat desinfectar tots els bancs de places i carrers, les taules de pícnic, així com els parcs de jocs infantils de Can 
Trabal, Sant Pere Molanta, Sant Miquel d’Olèrdola, Moja i Daltmar.

Aquesta tasca realitzada per l’ADF complementa les actuacions de desinfeccions que es realitzen al municipi de manera sostinguda des de la 
declaració d’estat d’alarma.
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La deixalleria de Daltmar és un servei adreçat principalment a la població 
més propera, la que resideix a la urbanització, per facilitar el dipòsit de 
residus que no es poden llençar en contenidors de recollida selectiva (blau, 
groc i verd). En el cas de la deixalleria de Daltmar es disposa d’una capa-
citat concreta definida per la previsió d’usuaris i per l’horari d’obertura.  

L’Ajuntament ha constatat que s’està fent un mal ús d’aquesta instal·lació 
per tres casuístiques diferents:

- No es respecta l’horari, fet que ho facilita trobar-se les portes obertes 
per vandalisme. Cal respectar els horaris: divendres no festius de 15 a 
18 hores i dissabtes de 9 a 14 hores.

- Es llencen residus no permesos. Residus admesos: Envasos lleugers, 
vidre, paper i cartró, plàstics, olis domèstics, fusta, roba, electrodomès-
tics, voluminosos (mobles...), restes de poda i jardineria i la runa (la 

Cal respectar l’horari i fer un correcte ús de la deixalleria de Daltmar

runa amb una quantitat màxima acceptada de 1m3). Residus NO ad-
mesos a la deixalleria de Daltmar RAEES, residus especials (bateries, 
fluorescents, piles, olis de motor, ferralla). Aquests residus es poden 
dipositar a la deixalleria de Vilafranca del Penedès. Residus NO as-
similables en cap de les deixalleries i pels quals caldrà buscar altres 
vies de gestió: matèria orgànica, residus radioactius, amiant i residus 
industrials. 

- Es llencen residus barrejats que comporten un elevat cost a l’hora del 
seu tractament. El mal ús de la deixalleria acaba comportant despeses 
extres que al final acaben repercutint a la butxaca de tots els veïns.

Tot això, comporta que la deixalleria s’estigui convertint en un abocament 
descontrolat de residus tal i com s’evidencia en les fotografies.  És per això 
que des de l’Ajuntament d’Olèrdola es demana que es faci un correcte ús i 
es respecti l’horari d’obertura de la deixalleria de Daltmar.

Més freqüència de recollida dels 
contenidors d’envasos

Després de la petició feta per la regidoria de medi natural de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat que s’augmenta 
des d’aquest mes de juny la freqüència de recollida dels contenidors d’envasos 
a tot el municipi. Fins ara es recollien un dia a la setmana i ara passen a recollir-
se durant dos dies, els dilluns i els divendres. Aquest augment de freqüència 
estarà vigent durant els mesos de juny, juliol i agost.

L’Ajuntament assenyala que aquest augment “ve justificat perquè s’ha detectat 
que amb el confinament els desbordaments d’aquests contenidors en algunes 
de les ubicacions ha estat constant tot i que s’ha intentat minimitzar a través 
del reforç de la neteja viària”. Un altre dels motius de l’augment dels dies de 
la recollida ve donat “perquè a l’estiu els contenidors d’envasos són els que 
generen més lixiviats i atrauen més insectes”, en una època de l’any en què 
els veïns tendeixen a tenir durant més temps les finestres dels seus habitatges 
obertes. Amb l’increment de freqüència s’intenta així reduir les molèsties que 
puguin ocasionar els contenidors més propers als habitatges.

Subministrament de bosses 
compostables
La compra de bosses compostables s’ha vist afectada per la 
crisi sanitària del COVID-19. És per això que l’Ajuntament 
demana que es guardi el val bescanviable que es trobava 
en l’anterior edició del butlletí municipal i que dona dret a 
rebre gratuïtament un paquet de bosses compostables. 
L’Ajuntament preveu que  abans d’acabar aquest mes de juny 
arribaran les bosses i es podran subministrar als establiments 
col·laboradors. Els vals també es podran bescanviar a la seu 
de l’Ajuntament.
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La regidoria de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament d’Olèrdola ha creat 
i editat 5 noves rutes de Senderisme que permeten conèixer indrets 
d’interès patrimonial i paisatgístic del municipi. El detalla de les rutes està 
disponible en l’apartat de Turisme del web municipal i  es poden consultar 
a wikiloc.

Tal i com va resumir el regidor de patrimoni i turisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola en el ple del 2 de juny, dues de les 5 rutes estan dedicades 
a recorreguts per conèixer construccions de pedra seca. Una altra de les 
rutes proposa un recorregut pel municipi dins de la Ruta dels Castells de 
Marca i dues més s’insereixen en les Rutes del Sender de la Via Augusta.

Les rutes són aptes per BTT i pels runners ,però estan més pensades 
pels senderistes i famílies. Tal i com indica Pere Sadurní, aquestes Rutes 
“aposten pel turisme de Natura ,i de la pedra seca, aquest patrimoni 
recuperat aquests últims anys amb la col·laboració del Centre Excursionista 
Penedès”. També contribueixen a posar en valor les Rutes del Sender de la 
Via Augusta i dels Castells de Marca, al seu pas pel municipi. 

Les Rutes estan editades amb fotografies, detall de kilòmetres, temps 
estimat ,i breus explicacions dels elements Patrimonials que la Ruta conté.

Posant el nom exacte de les Rutes, estan disponibles a wikiloc :

-”Olèrdola.Ruta de barraques de pedra seca” .

Aquesta Ruta té 7,37 km i una durada en moviment aproximada d’1 h 
30’.

-”Olèrdola.Ruta de  barraques de pedra seca, a prop del Castell “. 

Té 4,45 km ,i 53 minuts.

-”Olèrdola.Ruta dels Castells de Marca ,al seu pas per Olèrdola”.

Té 20 km i una durada de 4 h. 13’.

-”Olèrdola.Sender de la  Via Augusta a Moja”

 Té 6,28 km i 1h.  15’.

-”Olèrdola.Sender de la  Via Augusta a St.Pere Molanta”.

Té 8,79 km i 1h.40’.

L’elaboració d’aquestes rutes és una de les mesures que incorporava el 
Pla Estràtegic de Turisme, amb la voluntat d’aportar nous recursos turístics 
per a veïns i visitants. El propòsit és el de facilitar que es gaudeixi “de la 
visita,de la Ruta, coneixent el nostre Patrimoni Natural i Cultural”.

Pere Sadurní també ha exposat que s’han incorporat a l’apartat de turisme 
de la web municipal 18 fotografies noves, incloent imatges de barraques 
de pedra seca, del Pla dels Albats i de forns de calç.

La regidoria de Patrimoni i Turisme crea 
5 noves rutes de senderisme

Els pobles i urbanitzacions d’Olèrdola, 
connectats en una ruta de senderisme

A l’apartat de turisme de la web de l’Ajuntament d’Olèrdola estan 
disponibles 4 noves Rutes de Senderisme. Editades i creades per la 
Regidoria de Patrimoni i Turisme, les Rutes inclouen  fotografies, el detall 
de quilòmetres , el temps estimat per a poder completar-les i breus 
explicacions dels elements patrimonials que la Ruta conté.

D’entre les noves rutes creades , en destaca la que connecta els 6 
pobles d’ Olèrdola. Té  29,88 km i una durada en moviment aproximada 
d’ 5h.35’. Es pot fer per etapes. Pere Sadurní, regidor de patrimoni i 
turisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, explicava que és “un compendi” 
dels atractius del municipi. I és que és una Ruta que comunica tots 
els pobles d’Olèrdola i recorre una gran part del patrimoni que conté 
Olèrdola, passant pel Castell i el Pla dels Albats. Es poden veure  5 
esglésies romàniques,2 torres medievals,2 mil·liaris romans,5 barraques 
de pedra seca, el Museu d’ Arqueologia d’ Olèrdola, el Museu de la 
família Desvalls,el Parc d’ Olèrdola, sepultures medievals, forns de calç, 
una Catedral del Vi o masies centenàries. 

Sadurní assenyala que també és una Ruta enoturística ja que es passarà 
per ben a prop de 8 cellers del municipi.

Les Rutes estan ara disponibles a wikiloc posant el seu nom exacte:

-”Olèrdola.Ruta pels 6 pobles d’ Olèrdola,i el Castell”.

La ruta es pot subdividir en 3 rutes diferents:

-”Olèrdola.Moja-Daltmar-Castell-St.Miquel d’ Olèrdola”. Té  15,21  km ,i 
una durada de 2 h 52  minuts,en moviment. Comunica aquests 3 pobles 
d’ Olèrdola,i el seu Patrimoni; passant també pel Castell i el Pla dels 
Albats.

-”Olèrdola.St.Pere Molanta-Can Trabal-Viladellops-St.Miquel d’Olèr-
dola”.

Té 15,47 km i una durada de 3h. 6’. Es tracta d’una ruta que comunica 
aquests 4 pobles d’Olèrdola,i el seu Patrimoni.

-”Olèrdola.Ruta per la muntanya d’ Olèrdola”.

 Té 5,26 km i 1h.  10’.  És una ruta circular amb inici al Castell baixant al 
fondo de la Seguera ,passant pels forns de calç de Can Castellví.

Sadurní posa l’accent en què aquestes rutes aporten nous recursos 
turístics als veïns i visitants, amb la voluntat d’oferir propostes perquè 
es gaudeixi de la Ruta tot coneixent el  Patrimoni Natural i Cultural 
d’Olèrdola.

Després de reactivar-se aquesta setmana la programació d’activitats de 
dinamització al Parc d’Olèrdola, l’Ajuntament  preveu oferir les rutes 
guiades gratuïtes pel patrimoni d’Olèrdola a partir del mes de setembre.
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Ascens de l’AE Moja a 2a Catalana

L’AE Moja jugarà la temporada que ve a 2a Catalana. La Junta de la Federació 
Catalana de Futbol decidia el dimecres 27 de maig, per unanimitat, resoldre les 
competicions territorials del futbol i futbol sala amateur català sense descensos 
i amb l’aplicació del nombre d’ascensos marcats. La decisió dona validesa a les 
classificacions en el moment en què es va produir l’aturada de les competicions 
i certifica l’ascens de l’AE Moja a 2a Catalana. L’equip era líder en solitari del 
seu grup de 3ª Catalana en el moment d’aturar-se la competició, a falta d’11 
jornades per finalitzar la lliga regular.

En una entrevista a l’emissora municipal de ràdio, Canal 20-Ràdio Olèrdola, Luri 
Sorroche, entrenadora del Moja es mostrava molt contenta per la confirmació de 
l’ascens i valorava que el treball de l’equip s’havia vist recompensat.

De la seva banda, el president del club, Manel Ortiz, posa l’accent en què 
estar a 2a Catalana “és un orgull” pel municipi i pel Penedès. Participar en 
aquesta categoria també s’entén que és una promoció per Olèrdola i es mostra 
convençut que l’equip farà una bona campanya.

El club espera poder celebrar ben aviat de manera presencial aquest èxit 
esportiu que arriba just en l’any de celebració del 50è aniversari de la fundació 
de l’AE Moja.

L’Ajuntament regala el conte 
“Ja puc sortir de casa!”
L’Ajuntament d’Olèrdola ha repartit el conte “Ja puc sortir de casa!” en 
cadascuna de les 282 llars del municipi amb infants menors de 10 anys. El 
regal vol ser un agraïment i un reconeixement a l’actitud que han mantingut 
els infants durant el confinament. En l’escrit de salutació que apareix en el 
conte,  l’alcalde d’Olèrdola , Lucas Ramírez, resumeix que el conte “explica 
la història del virus que ens ha fet quedar-nos a casa tot aquest temps, però 
que gràcies a l’esforç de tots plegats, el superarem”. L’alcalde agraeix als 
infants que “amb el seu esforç” siguin “un dels herois o heroïnes que ens 
ajudi a vèncer-lo!”.

El conte  Ja puc Sortir de Casa! està adreçat a nens i nenes de 3 a 9 anys 
per tal que sàpiguen a què s’han d’enfrontar ara que poden sortir de casa. 
Aquest llibre ha estat editat per l’Editorial Mediterrània , amb il·lustracions 
de Mercè Tous i text de Lourdes Campuzano. El llibre ha comptat amb la 
col·laboració i l’assessorament de l’Hospital Sant Joan de Déu i l’ajuda 
del Doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol. El conte il·lustra com els infants aprenen 
nous hàbits en diferents 
situacions: a casa, al 
carrer, a casa dels avis, 
d’amics, al parc, en anar 
a l’escola, al cinema o 
als centres comercials.

La regidora de cultura de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Anna Boada, posa en 
valor que el conte difon  
de manera “lúdica i 
divertida” pautes a 
seguir en matèria de 
prevenció per facilitar el 
desconfinament.

Retirat un niu primari de 
vespa asiàtica
Durant la darrera 
setmana de maig, 
un veí de Can Trabal 
va localitzar un niu 
primari de vespa 
asiàtica sobre la 
porta de l’entada de 
casa seva. El veí ho 
va comunicar a l’Ajuntament i  la brigada municipal va procedir 
a retirar el niu.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola es demana a la ciutadania 
que doni avís en cas d’identificar aquests nius de vespa asiàti-
ca.L’Ajuntament recorda que la vespa velutina és un predador 
molt agressiu de les abelles així com de vespes i altres pol·li-
nitzadors importants. Causen un impacte que ha estat qualifi-
cat 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. 

Presència d’Olèrdola en la Setmana
Internacional dels Arxius
L’experiència de les escoles 
freinetistes d’Olèrdola du-
rant la Segona República és 
un dels continguts que s’han 
difós del 8 al 14 de juny dins 
dels actes que organitzava la 
Diputació de Barcelona per 
celebrar la Setmana Interna-
cional dels Arxius. 

En un apartat de vídeos titulat 
‘Obrim l’arxiu’ accessible a la 
web de la Diputació, Albert 
Taulé, arxiver itinerant que té cura de l’arxiu municipal d’Olèrdola, hi ha mostrat el volum 
que recull les revistes escolars “Endavant”, publicació elaborada pels mateixos infants de 
Plana Rodona(actual Sant Miquel d’Olèrdola), durant la Segona República. Olèrdola també 
ha estat present en l’exposició virtual «Quan anàvem a estudi» que reuneix documentació 
d’arxiu d’ajuntaments de la província de Barcelona, formada per 118 documents procedents 
de 47 arxius municipals.


