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Comencen les esperades obres del nou consultori mèdic de Moja
A causa de les obres, l’assistència sanitària s’ha ofert temporalment durant un mes al consultori de Sant Miquel

Aquest mes de juny han començat les obres de construcció del nou consultori mèdic 
de Moja. Tal i com recordava la regidora de sanitat de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna 
Boada, l’inici de les obres és “una molt bona notícia i suposa concretar una inversió 
llargament perseguida pel municipi”. Com a conseqüència de les obres, des de dilluns 
22 de juny, l’assistència sanitària que es presta a Moja s’ha ofert temporalment al 
consultori de Sant Miquel durant un mes.

El pressupost de la Generalitat per aquest 2020 incorporava una partida de 300.000€ 
per a la realització de les obres, que tenen un termini d’execució previst de 10 mesos. 
Anna Boada feia notar que la intenció és que de nou es pugui prestar l’atenció 
mèdica a Moja quan finalitzi la part de les obres que ocasiona més molèsties, per així 
no distorsionar el servei. Per això apunta que, malgrat no s’ha fixat cap data concreta, 
sí que es podria tornar a oferir el servei a Moja ben aviat. En el moment de tancar 
l’edició d’aquest butlletí, es preveia que aquesta atenció mèdica es pogués reprendre 
al consultori de Moja a partir de dilluns 20 de juliol.

 El nou consultori es construeix en terrenys cedits per l’Ajuntament d’Olèrdola, al 
carrer Sindicat de Moja, justament al costat de l’actual consultori mèdic. Aconseguir 
el nou equipament era una reivindicació llargament perseguida per l’Ajuntament 
d’Olèrdola per tal de millorar les condicions d’atenció que es presten al consultori 
de Moja, utilitzat pels veïns d’aquest poble però també per residents d’ altres nuclis 
del municipi, especialment de Daltmar. Boada resumia que el nou consultori serà 
un equipament més modern, adaptat per a oferir una atenció “més fàcil”. En un 
context on les inversions públiques per a nous equipaments són escasses, des de 
l’Ajuntament d’Olèrdola es valora especialment que s’hagi pogut assolir aquesta 
millora.

Oberts i desinfectats els 12 parcs infantils del municipi
Des de dilluns 29 de juny i fins dissabte 12 de juliol, l’empresa Mas Albornà ha 
realitzat les tasques de desinfecció dels parcs infantils del municipi. Els treballs 
s’han executat a la plaça Montserrat Roig, al Centre Cívic Gatzara  i a la plaça del 
carrer Llevant de Sant Pere Molanta. També al barri Rectoria. A Moja, la desinfecció 
s’ha fet a les places Olèrdola, de l’Olivera, del carrer Sant Raimon i de la Vinera, 
així com en els voltants de l’escola Circell; mentre que a Sant Miquel també s’ha 
procedit a desinfectar el parc infantil de la plaça de l’Església. Igualment, l’empresa 
adjudicatària del servei de neteja viària també ha fet la desinfecció dels parcs de Can 
Trabal i de Daltmar.

Les desinfeccions s’han fet amb hipoclorit sòdic, el desinfectant que recomana el 
Departament de Salut de la Generalitat perquè “inactiva el coronavirus després 
d’estar en contacte amb una concentració al 0’5% durant un minut”. S’ha aplicat 
amb el sistema d’aigua a pressió incorporat al vehicle que habitualment utilitza Mas 
Albornà a Olèrdola.

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
instal·lat en els parcs infantils rètols que recorden les mesures de prevenció que cal 
seguir per utilitzar aquests espais públics.

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
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La consellera Mariàngela Vilallonga qualifica de “meravella” el Conjunt Monumental 
d’Olèrdola i fa una crida a visitar-lo

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, no ha dubtat en 
qualificar de “meravella” el Conjunt Monumental d’Olèrdola i ha convidat a visitar-
lo. Durant una visita realitzada dijous 2 de juliol al matí, la consellera ha destacat 
que la història de Catalunya “es pot explicar a partir d’aquest jaciment”. A més , la 
consellera també ha posat en valor que el Conjunt permet gaudir “d’una paisatge 
espectacular i d’unes vistes extraordinàries”, així com explicar la història del vi al 
Penedès gràcies a les importants restes de cellers que conté.
En declaracions a l’emissora de ràdio municipal, Canal 20-Ràdio Olèrdola, la 
consellera expressava que li agradaria “poder fer una bona inversió i donar una 
empenta” per poder atendre “les necessitats que té encara aquest jaciment”. 
Mariàngela Vilallonga ha defensat la necessitat de desenvolupar accions conjuntes 
de cultura i natura . Per això considera que cal signar un conveni entre l’Agència 
Catalana del Patrimoni Natural, de recent creació, i l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural “perquè els Parcs Naturals i els jaciments arqueològics que estan dins dels 
Parcs Naturals siguin més sostenibles”.
Acompanyada d’autoritats locals, encapçalades per l’alcalde, Lucas Ramírez, la 
consellera ha conegut de primera mà els treballs de manteniment i de restauració 
fets al jaciment, així com els grans projectes de futur. Jusèp Boya, director  del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, posava l’accent en què “han fet els deures” i els projectes 
planificats a Olèrdola “els tenim molt avançats”  perquè puguin rebre el finançament 
necessari “en el moment en què el país pugui reobrir la inversió en patrimoni”.
Per contingut i “entorn excepcional” Boya entén que Olèrdola està cridada a ser “un 
dels tractors “ del turisme cultural “d’aquesta zona de Catalunya”.

Millorar l’accessibilitat i serveis al Conjunt Monumental
 L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha indicat que la visita de la consellera de cultura 
al Conjunt Monumental deixa “bones sensacions”. Ramírez ha agraït el gest de voler 
fer la visita, pocs mesos després de ser nomenada, i la predisposició mostrada per la 
consellera en la seva estada a Olèrdola.
Tot i recordar que el Conjunt Monumental d’Olèrdola és competència de la 
Generalitat i no de l’Ajuntament, l’alcalde recordava l’estreta relació que el municipi 
manté amb el Conjunt. Ramírez indica que és “l’emblema” del municipi i “tothom 
se’l sent com a seu”. El mateix Pla Estratègic de Turisme d’Olèrdola posa l’accent en 
què el Conjunt Monumental és el centre d’interès d’atracció de visitants al municipi, 
des del qual es pot difondre la resta d’atractius d’Olèrdola.
L’Ajuntament ha traslladat a la consellera la necessitat de millorar l’accessibilitat i 
serveis al Conjunt Monumental, especialment en l’accés a l’església de Sant Miquel. 
En aquesta mateixa línia, l’alcalde ha recordat que en els darrers anys s’han fet 
excavacions amb resultats molt rellevants pel coneixement del passat, però feia notar 
que “fa 20 anys que no es fan inversions” al Conjunt Monumental.
En el marc de la visita institucional feta per la consellera, la directora de la seu 
d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia, Núria Molist, va oferir una detallada explicació 
del jaciment. També es va comptar amb la presència de l’alcalde de Vilafranca i 
delegat del Govern de la Generalitat al Penedès, Pere Regull; i de l’alcaldessa de 
Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret.

Obre al Conjunt Monumental el Punt d’Informació Turística del municipi
Divendres 3 de juliol reobria a la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia el Punt 
d’Informació Turística del municipi. Aquest servei va haver de posposar-se com a 
conseqüència de les mesures per a combatre la COVID-19 i no es va prestar, tal i 
com estava previst, durant els mesos d’abril, maig i juny. La gran novetat en aquesta 
represa  és el canvi d’emplaçament del punt d’informació, que a causa de les obres 
que es realitzen a l’edifici consistorial deixa de prestar-se a l’Ajuntament i passarà a 
oferir-se al Conjunt Monumental d’Olèrdola, punt rellevant al municipi d’afluència de 
visitants. El canvi compta amb l’acord de la seu  d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia 
i des de l’Ajuntament s’entén que aquesta ubicació del servei és una oportunitat de 
poder recolzar i reforçar la informació dels atractius del municipi, tot fomentant la 
derivació de visitants a altres indrets d’Olèrdola
El punt d’informació turística obrirà tots els dissabtes ,diumenges i festius ,de 10 
del matí fins les 13.30 h, fins el diumenge 20 de desembre. Durant el mes de juliol, 
en aquest mateix horari de matí, també obrirà els divendres, a més dels dissabtes, 
diumenges i festius.
Des de la regidoria de patrimoni i turisme es subratlla que “el punt d´informació 
va destinat als nostres visitants i als nostres veïns veïnes” i es recorda que ofereix 
informació gratuïta de les rutes i activitats que es realitzen  al Parc d´Olèrdola i arreu 
del municipi. Un altre dels serveis que dóna és el de facilitar “informació turística 

del nostre municipi, dels nostres comerços, restauradors, i allotjaments, i del nostre 
Patrimoni:el Conjunt Monumental, les 5 esglésies romàniques,2 torres medievals,2 
mil·liaris Romans,el Pla dels Albats,les Balmes de la Vall, Viladellops o les barraques 
de pedra seca.”
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GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Els darrers quatre mesos ens han posat a prova com a societat. La 
ciutadania d’Olèrdola ha sapigut estar a l’alçada de les circums-
tàncies i amb responsabilitat ha lluitat contra la propagació del 
Covid-19. Lluny de relaxar-nos, ara està a les mans de tothom 
que els previsibles i temuts rebrots no causin un nou em-

bat desastrós. Així, us recordem la necessitat de seguir les mesures dictaminades 
per les autoritats sanitàries. 

La finalització de l’estat d’alarma i la represa de l’activitat es noten aquests dies en 
diferents indrets del municipi. On més s’ha fet palesa és a Moja, amb l’inici de les 
obres de construcció del nou consultori; una obra llargament desitjada i reivindica-
da. Durant uns mesos haurem de fer conviure l’atenció sanitària amb les molèsties 
que sempre comporten les obres, però la finalitat bé val aquest esforç. 

Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,

Qui dia passa, any empeny. Aquesta sembla ser la màxima de la majoria absoluta 
que ens governa a Olèrdola. Sincerament, costa escriure aquesta columna quan al 
nostre municipi no passa absolutament res degut a la inacció de l’equip de govern 
d’ApO. 

Continuen les obres de la reforma faraònica de la seu municipal a Sant Miquel 
d’Olèrdola. Ja ho hem dit a columnes anteriors però no entenem aquest dispendi 
com si no hi haguessin altres prioritats al municipi. 

Per altre banda, l’inici de les obres del nou consultori de Moja ha suposat inexplica-
blement el tancament del consultori actual sense cap explicació de l’equip de govern 
als veïns de Moja que ara s’han de desplaçar a Sant Miquel per ser atesos.
 
Fa una pila de mesos l’equip de govern va fer gestions davant el Ministeri de Foment 
per retirar les tanques que dificulten el passeig al pont de l’autopista del camí de 
vianants de Moja a Vilafranca. A hores d’ara no s’ha donat cap explicació de perquè 
encara no s’ha fet res.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Estimats olerdolencs,

Ens hagués agradat poder manifestar en aquest escrit que ja és part 
del passat aquesta pandèmia que ens persegueix, que semblava que 

ara que s’acostava l’estiu podríem tornar a la nova normalitat i gaudir dels nos-
tres moments en família, amistats i de la llibertat de moviment, tenint present un 
possible rebrot a la tardor. Però tot ens indica que no és així, que persisteix, que la 
tenim voltant entre tots nosaltres, invisible però activa. Comencen a sortir rebrots, 
preocupants, en diferents comarques de tot el país.

Per aquest motiu, volem demanar-vos des de aquest espai, que tots hem de ser 
responsables i acurats dels nostres actes, que amb seny podem aconseguir pal·liar si 
més no la magnitud del problema. No ens podem permetre el luxe de tornar enrere, 
principalment per les pèrdues d’éssers estimats i també per tenir cura de l’economia.

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

A Sant Pere Molanta ben aviat s’iniciaran les obres del camí de vianants entre el 
nucli de població i la barriada de Ferran, dotant de seguretat les persones que hi 
circulen a peu, alhora que se soterrarà tot el cablejat entre aquests dos punts, de 
manera que la millora estètica i visual serà més que notable.

Acabem desitjant a tothom unes bones festes majors dels diferents nuclis. Dona-
des les circumstàncies actuals seran unes festes diferents, amb formats reduïts i molt 
locals, però no per això menys esperades i treballades. Som conscients de l’enorme 
esforç fan totes les entitats implicades; algunes fins i tot hauran d’esperar a l’any 
vinent per alegrar-nos aquestes dates festives, però ja només per tots els esforços 
en aquests dies canviants val la pena seguir els actes que es facin en senyal d’agra-
ïment. Us encoratgem a viure-les amb responsabilitat, tot desitjant que les properes 
puguem celebrar-les com sempre ho hem fet. Des d’aquí, el nostre agraïment a 
totes les persones que les fan possibles. 

 
Pel que fa a la política nacional aquest mes s’han complert 1.000 dies de presó pels 
Jordis, al mateix temps que la fiscalia del Suprem intenta denegar el tercer grau als 
i les preses polítiques atenent a la seva “dissonància cognitiva”, al més pur estil de 
les pitjors dictadures. 

També veiem amb preocupació la deriva autoritària que ha pres des del comen-
çament la lluita contra el coronavirus. L’últim ha estat denegar el dret al sufragi 
a Euskadi i Galícia per patir una malaltia, sigui la que sigui, avalat per la Junta 
Electoral que deu estar fregant-se les mans pel que significa aquest precedent. Què 
serà el següent? 
En una situació de normalitat tocaria desitjar-vos unes bones festes majors però 
ara mateix no sabem com es podran desenvolupar les festes d’aquest estiu. Segu-
rament no serà com altres anys però no hem de deixar que aquest bitxo ens espatlli 
les ganes de viure i gaudir en companyia dels nostres familiars i amics.

Malgrat tot, bones festes majors!!!

Aquest any tan especial segurament no gaudirem de les nostres festes majors com 
a tal, amb els seus formats habituals. Alguna entitat haurà d’assolir reptes, però no 
menys importants, per organitzar alguna activitat dins les mesures protocol·làries i 
així gaudir d’una manera simbòlica de moments especials.

Esperem que des de l’Ajuntament, donin facilitats i recursos per garantir un funcio-
nament correcte. És necessari un bon pla protocol·lari municipal per assegurar amb 
les màximes garanties sanitàries, higièniques i econòmiques possibles, per a una 
bona convivència i seguretat entre tot el veïnat d’Olèrdola.

Ara ens hem d’entendre com a éssers, ens necessitem els uns als altres i hem de 
ser intel·ligents com a espècie, potenciant el que ens uneix en lloc d’incidir en el 
que ens separa davant la dinàmica incerta de la vida, a la qual tots estem exposats.

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

Benvolguts veïns i veïnes d´Olèrdola:

Lamentablement seguim en plena pandèmia, ens ha sigut molt dur per 
a tots el viscut fins ara, però això no s´ha acabat, res més lluny de la 

realitat.

L´esforç col·lectiu ens ha permès una “relaxació” però això no vol dir que podem fer 
el que fèiem abans com si aquí no passés res. Tot i que la majoria som prudents la 
realitat ens posa en alerta.

Alhora d´escriure aquestes paraules tenim zones amb focus de contagiats per 
COVID-19.

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s
És trist admetre les renúncies que col·lectivament tenim de fer(La Trobada,festes 
majors, fires, concerts, etc.), però la coherència amb els aplaudiments cap al personal 
sanitari ens obliga a fer-ho.

En clau municipal la feina no s´atura, i ha sigut gràcies a la tecnologia que ens ha 
permès aquesta continuïtat. 

Ens acomiadem desitjant-vos que dins de les privacions i limitacions evidents gaudiu  
al màxim d´aquest estiu en aquest entorn envejable que es el nostre municipi 
Olèrdola.
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El curs escolar es tancava oficialment el divendres 19 de juny, deixant 
enrere un tercer trimestre marcat pel confinament i pel contacte virtual amb 
les escoles. Tota la comunitat educativa coincideix en assenyalar que aquest 
excepcional curs 2019-20 serà recordat per tothom durant molt de temps. 
Però de manera ben especial pels més grans de l’escola, els qui acabaven 6è 
i el curs que ve començaran l’institut. Els centres ho han  tingut ben present. 
I les dues escoles d’Olèrdola no van deixar passar per alt aquest tancament 
d’etapa i organitzaven actes presencials de comiat, plens d’emotivitat 
malgrat les excepcionals circumstàncies. En els dos casos, amb les mesures 
de seguretat pertinents però amb diferències. A l’escola Rossend Montané 
de Sant Pere Molanta, l’acte tenia lloc el dijous 18 de juny, hores abans 
d’entrar a l’anomenada “represa” de la normalitat. Mentre que a l’escola 
Circell de Moja s’optava per fer l’acte dilluns 22 de juny.

Comiat a Sant Pere Molanta
Des de la direcció de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta 
Àngels Urgell assenyala que estaven esperant el dia del comiat presencial 
de 6è “amb molta il·lusió” després de no poder-se retrobar abans a causa 
del confinament. Dijous 18, en estar en fase 3,  van poder  convidar a 
familiars de l’alumnat a la festa, 2 per alumne. Per tal de seguir totes les 
normes de seguretat, es van distribuir per nuclis familiars dins del gimnàs.

La festa va començar amb l’arribada, a dos quarts de 10 del matí, dels 31 
alumnes del grup de 6è. Van compartir un esmorzar al menjador mentre 
anaven arribant les famílies per un dels quatre accessos que té l’escola, 
cadascuna pel que tenia assignat.

Tot i ser un final diferent, durant la festa al gimnàs es van poder fer “moltes 
de les coses que durant tots el cursos fem”. L’acte es va iniciar amb una 
salutació i agraïment a les famílies per tot l’esforç que havien fet durant 
aquest confinament. Tot seguit es va passar un vídeo del pas de l’alumnat 
per l’escola des de P3 fins a 6è. Aquest vídeo estava amenitzat per la 
música del cantant Miky Nuñez. El mateix músic va enviar un petit vídeo 
desitjant als alumnes molta sort.

Durant l’acte es va presentar el vídeo d’una cançó que han fet entre tot 
l’alumnat a partir d’uns poemes sobre el medi ambient. Aquest vídeo ha 
estat possible gràcies a la col·laboració d’un dels pares de l’escola,  Cisco 
Barrero. La cançó es diu Connect@’t al medi.

L’acte també va incloure la projecció de vídeos de mestres que havien estat 
a l’escola i volien desitjar-los molta sort. Per acabar  els alumnes de 6è es 
van posar els birrets i van sortir  a la pista a fer les fotos de la graduació, 
amb mascaretes.

Comiats excepcionals als alumnes de 6è de les escoles d’Olèrdola

“Diferent a com m’ho havia imaginat, però també molt bonic”
A l’escola Circell de Moja els actes de comiat dels alumnes de 6è es 
realitzaven el matí de dilluns 22 de juny, un per cadascun dels dos grups. 
Tant l’activitat del grup de 6è A com la del grup de 6è B es feia a l’interior 
del gimnàs, mantenint els alumnes la distància de seguretat, amb la 
corresponent mascareta i sense la presència de famílies.

Durant l’acte cada alumne rebia la seva orla i diploma. Una part central 
de l’acte es dedicava a la projecció de vídeos. En les imatges els alumnes 
podien rememorar tota la seva trajectòria a l’escola, des de p3 fins algunes 
de les darreres celebracions compartides de manera presencial abans 
del confinament. També rebien els missatges dels mestres de l’escola i 
en acabar, abans de la fotografia conjunta i amb mascareta, els alumnes 
llençaven a l’aire de manera simultània els seus birrets. Abans d’abandonar 
l’escola, podien compartir uns minuts al pati mentre degustaven un gelat.

Dues de les alumnes de 6è, l’Emma i la Marina, explicaven que el comiat 
no havia estat com l’havien imaginat “però també havia sigut molt bonic”.

A l’escola Circell són diverses les activitats que anuncien i signifiquen 
durant el curs que els alumnes de 6è estan a punt de deixar l’escola. 
Aquestes propostes que els més grans de l’escola esperen, aquesta vegada 
no les han pogut realitzar: la gestió de les parades el dia de Sant Jordi, el 
viatge de final de curs a Port Aventura o bé ser els protagonistes del sopar 
de comiat de curs.

No han anat a l’escola durant el darrer trimestre, llevat d’un dia les tres 
darreres setmanes, però han tingut contacte permanent amb el centre 
des del mateix moment de l’inici del confinament. Tant l’Emma com la 
Marina haguessin volgut tenir més temps per compartir estones amb els 
seus companys i anuncien que tenen la intenció de visitar l’escola quan ja 
estiguin a l’institut.

Una de les tutores de 6è, Núria Garrido, assenyala la importància de 
poder fer aquest comiat als alumnes que acaben 6è, dins de la situació 
excepcional que vivim. Garrido també subratlla que l’escola durant aquests 
mesos ha continuat estant “propera” als alumnes.

Marcel Brufau, també tutor de 6è, indicava que aquestes setmanes la relació 
amb les famílies havia estat bona, en uns temps marcats per les incerteses. En 
una escola de caràcter familiar com l’escola Circell, un dels missatges que els 
tutors transmeten als alumnes és que l’escola  “és casa seva”.

Malgrat les diferències de format i de contingut, els comiats de les dues 
escoles d’Olèrdola han tingut en comú l’emotivitat present entre els alumnes 
per la consciència de tancar una etapa important de les seves vides
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Diumenge 21 de juny l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
participat en la commemoració del Dia Mundial de l’ELA 
(Esclerosi Lateral Amiotròfica), responent a la campanya 
“Fes un gest per l’ELA” que promou la Fundació Miquel 
Valls.

Els onze regidors de l’Ajuntament es van reunir al conjunt 
monumental d’Olèrdola, el punt més emblemàtic del 
municipi, i al peu de la muralla es van fotografiar fent 
el Gest per l’ELA, que consisteix en posar els dits índex i 
polze de la mà dreta en forma de lletra “ela” . Dins de la 
campanya, el mateix diumenge es van il·luminar de color 
verd el Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, la 
capella de Sant Cugat de Moja i el campanar de l’església 
de Sant Miquel.

La campanya és una forma de donar suport a la Fundació 
Miquel Valls en la seva  lluita contra aquesta malaltia i 
en el treball que fa per a millorar la qualitat dels afectats 
d’ELA i de les seves famílies a tot Catalunya.

Seguint la tendència generalitzada detectada en la majoria de les 
activitats lúdiques d’estiu, el Casal d’Estiu d’Olèrdola ha registrat un 
notable descens d’inscripcions. Dilluns 29 de juny, primer dels dies 
d’obertura, han començat el Casal d’Estiu del municipi 28 infants. 
Una xifra discreta si la comparem amb els registres d’altres anys.  La 

Olèrdola commemora el dia 
mundial de l’ELA

Casal d’Estiu adaptat a la nova normalitat

Suport de l’Ajuntament al Manifest del 
Consell Nacional LGBTI

L’ Ajuntament d’Olèrdola dona suport al Manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat. 
Elaborat amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI,el manifest defensa i 
reivindica els drets del col.lectiu Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual.

El manifest conclou que “potser, degut a les circumstàncies actuals, els canals de comunicació 
i reivindicació canvien, potser en els propers mesos i anys seran moltes les coses que es 
modificaran en la nostra quotidianitat, però el que no ha de variar, el que no hem de permetre 
que canviï, és la voluntat d’assolir una societat lliure i igualitària, plenament inclusiva amb les 
persones LGTBI, una societat que, en definitiva, entengui que els nostres drets són els vostres 
drets, que el meu orgull és el teu orgull!”

directora del Casal d’Estiu d’Olèrdola, Marta Girona, ens indicava que el descens respecte 
anys anteriors se situa entorn al 40%. De manera especial a Olèrdola la davallada 
d’inscripcions s’ha notat en el grup de petits.

Les mesures de seguretat per prevenir la COVID-19 marquen les activitats públiques, 
també els casals d’estiu. S’ha buscat que l’adaptació comporti que els canvis siguin els 
menors possibles, tot i que Marta Girona reconeix que és un Casal d’Estiu “diferent”.  Les 
mesures són més flexibles que les que s’indicaven fa unes setmanes, però en el protocol 
del Casal d’Estiu es manté l’obligació de portar mascareta en cas de no poder mantenir 
la distància de seguretat. També es pren la temperatura als participants en entrar el Casal 
d’Estiu, cal netejar-se les mans amb hidrogel en entrar, en anar al lavabo i abans de 
l’esmorzar, i les estances es ventilen 3 cops al dia.

La principal novetat en l’organització del Casal d’Estiu aquest 2020 a Olèrdola és que 
només hi ha una seu, la de l’escola Circell de Moja i no es fa a Sant Pere Molanta. Aquest 
any no s’han programat tampoc excursions fora del municipi i no s’anirà a la piscina. Però 
sí que s’han previst sortides a peu i dos dies de jocs d’aigua, així com una acampada 
pels més grans.

Per manca d’inscripcions, no es fa a Olèrdola el Casal Jove. El Casal d’Estiu s’organitza per 
setmanes i les inscripcions per les darreres setmanes, fins el 31 de juliol, encara es poden 
fer a l’adreça olerdolacasal@gmail.com o bé trucar al telèfon 93 817 37 36.
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Una nova ruta de senderisme uneix les 
7 muntanyes més altes d’Olèrdola

L’Ajuntament d’Olèrdola continua elaborant 
propostes per difondre els encants del municipi 
i captar visitants que sentin atracció per la 
natura. A l’apartat de turisme del web municipal 
olerdola.cat ja estan disponibles 2 noves 
Rutes de Senderisme, creades i editades per la 
Regidoria de Patrimoni i Turisme. En destaca la 
ruta que connecta les 7 muntanyes més altes 
d’Olèrdola, la gran majoria centrades a Daltmar, 
al massís del Garraf.

Les Rutes estan editades amb fotografies, el 
detall de quilòmetres de recorregut, el temps 
estimat per a completar-les, i breus explicacions 
dels elements patrimonials que la ruta conté.

Les rutes estan  disponibles a wikiloc posant el 
nom exacte de les Rutes:
”Olèrdola.Ruta per les 7 muntanyes més 
altes”

Aquesta ruta té 24,17 km i una durada en 
moviment aproximada d’ 5h.25’,i un desnivell 
pujant de 1.033 metres.

La ruta s’inicia a Cal Segarra i recorre un  
tram de la Carrerada Reial de la Cerdanya o 

 Molanta i Moja han estat reconeguts amb el premi “Joc Net”

Nico Melamed, veí de Can 
Trabal, ha debutat a 1a Divisió

Era el minut 79 de partit quan Nico Melamed 
saltava al terreny de joc de l’estadi Benito 
Villamarín, dijous 25 de juny a la nit, en el partit 
que l’Espanyol jugava al camp del Betis. L’equip 
anava perdent 1-0, resultat que seria definitiu, i el 
llavors entrenador blanc-i-blau, Abelardo, va voler 
donar aire fresc a l’atac fent debutar a 1a Divisió al 
jove veí de Can Trabal, que el passat 11 d’abril va 
fer 19 anys. Melamed no va passar desapercebut 
en el temps que va estar al camp. L’assistència de la 
millor ocasió de gol que va desaprofitar l’Espanyol 
va portar el segell de l’olerdolenc. Fins acabar 
la lliga, Melamed ha tingut altres aparicions en 
l’equip en el tram final d’una temporada que ha 
certificat el descens de l’Espanyol a 2a Divisió.

Nico Melamed va debutar en partit oficial amb 
l’Espanyol el passat 15 d’agost, jugant a l’estadi de 
Cornellà contra el Luzern, en partit de la prèvia de 
l’Europa League. Llavors tenia  18 anys i 126 dies.

camí ramader de marina, camí mil·lenari de la 
transhumància. Des de l ‘ inici de la ruta fins 
el Turó de les 3 Partions es recorre el Papiol i 
el Puig de l’ Àliga. La ruta també puja al cim 
del Turó de Sant .Miquel, on es troba el Conjunt 
Monumental, i inclou la seva visita.

Les 7 muntanyes més altes d’ Olèrdola són:

Puig de l’ àliga.                     468 m
Penya de l’ Escofet                444 m
Turó de les 3 Partions.           435 m
Turó del Xeco.                       391 m
El Papiol.                              388 m
Turó de St.Miquel (Castell)    358 m
Turó del Pi de la Jeia.            340 m

Adaptant aquesta ruta de les 7 muntanyes 
oferint un recorregut menys exigent, s’ha 
elaborat una altra ruta:
”Olèrdola.Ruta per 6 muntanyes ,des del 
Castell”

Té  11,88  km ,i una durada de 2 h 40 minuts 
en moviment, amb un desnivell pujant de 454 
metres.

És una ruta circular per 6 de les 7 muntanyes 
més altes d’ Olèrdola, amb inici al castell 
d’Olèrdola, sense incloure el Papiol.

El regidor de turisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Pere Sadurní, assenyala que aquestes rutes 
“aporten nous recursos turístics als nostres 
veïns i veïnes, i visitants, amb la finalitat de 
que  gaudeixin de  la Ruta, coneixent el nostre 
Patrimoni Natural i Cultural”. 

Aquestes 2 noves propostes  s’ afegeixen a les 9 
noves Rutes de Senderisme disponibles al web.

Els dos equips sèniors federats del municipi, el CFP Sant Pere Molanta i l’AE 
Moja, han estat reconeguts aquesta temporada com a equips que realitzen una 
pràctica esportiva respectuosa i no violenta. El Molanta ha assolit el premi Joc 
Net del grup 10 de 4a Catalana, mentre que l’AE Moja s’ha fet amb el segon 
premi del grup 12 de 3a Catalana.

El  Premi Joc Net l’ha instaurat la Federació Catalana de Futbol per primer cop 
durant la temporada 2019-2020, dintre la campanya TOTS SOM UN EQUIP. En 
total, són 111 els equips d’arreu del territori català que reben per part de l’FCF 
la suma de 82.500 euros .

Amb aquest guardó es vol recompensar els dos equips de cada grup de 
competició de futbol onze amateur masculí de Primera, Segona, Tercera i Quarta 
Catalana que hagin tingut menys amonestacions i expulsions, i els quals hagin 
practicat un joc més net. Per això, la recompensa econòmica s’atorga a final de 
temporada.

Amb la competició finalitzada de forma anticipada a causa de la Covid-19, 
l’FCF ja té a punt els premis de les quatre categories. El primer classificat de 
cada grup de lliga rebrà 1.000 euros, mentre que el segon equip en la taula 
obtindrà 500 euros.

La classificació s’estableix ordenant els equips de menor a major puntuació 
respecte a les sancions rebudes

Al grup 12 de 3a Catalana, el Moja ha obtingut la segona posició després 
d’acumular 79 punts, només un punt més que el Carme. Així, per una tarja 
groga no ha assolit el màxim guardó del grup en matèria de joc net. Al grup 10 
de 4a Catalana, el Sant Pere Molanta ha assolit el primer lloc de la classificació 
de Joc Net , amb 79 punts. El segon lloc el comparteixen, amb 81 punts, el 
Torrellenc i el Sant Sadurní.
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El Bibliobús torna a Olèrdola
Dijous 25 de juny, el Bibliobús El Castellot reprenia el seu 
servei i es desplaçava de nou al municipi. Els horaris i les 
rutes s’han reajustat temporalment d’acord al procés de 
represa, després de l’estat d’alarma decretat per combatre 
la COVID-19. L’horari d’atenció al públic del bibliobús s’ha 
reduït, tot i que s’ha intentat respectar el dia de la setmana i 
freqüència de pas, que continua sent quinzenal, amb l’aturada 
del servei durant el mes d’agost.

A Sant Pere Molanta, el bibliobús estarà els dijous 23 de juliol, 
i els dies 10 i 24 de setembre, en horari de 15.30 a 17.00h.

A Moja, el bibliobús arribarà també els dijous 23 de juliol, i 
els dies 10 i 24 de setembre, en aquest cas en horari de 17.30 
a 18.30 h.  

Aquest estiu no hi haurà 
Festa Major de Can Trabal
Els veïns encarregats de l’organització de la Festa 
Major de Can Trabal han comunicat a l’Ajuntament 
d’Olèrdola que aquest estiu no es viurà la Festa  Major 
d’aquesta urbanització del municipi. La Festa Major 
es preveia realitzar a finals d’aquest mes de juliol i 
la comissió organitzadora no descarta poder-la fer 
més endavant, quan es pugui oferir la programació 
amb total seguretat, tot seguint les indicacions de les 
autoritats sanitàries.

DIMECRES 22 JULIOL
A les 17h al bar del Local Nou, EXPOSICIÓ TEMÀTICA DELS BALLS DE LA FESTA MAJOR 
*L’exposició romandrà al bar del Local Nou durant tota la Festa Major.
AMB LA COL·LABORACIÓ: del Ball de Bastons “el Toc d’Olèrdola”, dels Balls Populars, dels 
Geganters i dels Diables de Moja.
A les 18h pels carrers del poble per on passa el recorregut de la cercavila de la Festa Major de 
Sant Jaume, CERCAVILA SIMBÒLICA. És una exposició de carrer on hi trobareu una representació 
artística de cada Ball de la Cercavila. *L’exposició hi serà durant tota la Festa Major. 
A les 20h a Canal 20 Ràdio i a la web de la Comissió de Festes, ANECDOTARI POPULAR a 
càrrec de diferents veïns i veïnes del poble que van formar part de les divereses entitats i balls 
relacionades amb la Festa Major de Moja. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 
20-Ràdio Olèrdola sintonitzant el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat

DIJOUS 23 JULIOL
A les 18h a Canal 20 Ràdio i a la web de la Comissió de Festes, ASTROLOGIA INFANTIL: 
“Coneix el món emocional del teu fill” a càrrec de la terapeuta holística Roser Farré. Podeu 
escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20-Ràdio Olèrdola sintonitzant el 107.0 FM - WEB: 
www.festesdemoja.cat
A les 19.30h a Canal 20 Ràdio i a la web de la Comissió de Festes, AQUELLES BELLES HISTÒRIES 
DE FESTA MAJOR on es recull el testimoni de veïnes i veïns del poble tot transportant-nos cap als 
records de les seves millors Festes Majors. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 
20-Ràdio Olèrdola sintonitzant el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat
A les 21h en directe i ambientant tots els carrers del poble, CONCERT ACÚSTIC amb un repertori 
d’estils musicals variats a càrrec de l’Ophélie Derieux i l’Alejandro Lidon. Deixeu-vos transportar 
per la música clàssica; sentir la nostàlgia dels boleros i tangos i gaudiu de les cançons d’autor de 
sempre. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20-Ràdio Olèrdola sintonitzant el 
107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat

DIVENDRES 24 JULIOL
A les 20h a Canal 20 Ràdio i a la web de la Comissió de Festes, PREGÓ amb l’Imma Tort, la 
Rosa Miret i l’Helena Mestra. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20- Ràdio 
Olèrdola sintonitzant el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat
A les 21h en directe i ambientant tots els carrers del poble, CONCERT DE GRALLA amb ELS 
INXANETES.  Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20-Ràdio Olèrdola, sintonitzant 
el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat
A les 22.30h, a la Plana (davant l’Escola Circell), CASTELL DE FOCS.
PATROCINA: Ajuntament d’Olèrdola.

DISSABTE 25 JULIOL
De 9h a 13h al Local Nou, III TROBADA DE FESTA MAJOR DE PLAQUES DE CAVA
ORGANITZA: Associació Col·leccionistes de Plaques de Cava del Penedès.
A les 18h a la web de la Comissió de Festes i per Canal 20 Ràdio, AUDIOCONTE sota el títol: 
“ÉS FESTA MAJOR A MOJA!”. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20-Ràdio 
Olèrdola sintonitzant el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat
A les 20h a l’Església, FESTA DE SANT JAUME APÒSTOL amb MISSA solemne en memòria dels 
difunts del darrer any. En acabar, CANT DELS GOIGS.
ORGANITZA: Parròquia de Sant Jaume de Moja
A les 21h en directe i ambientant tots els carrers del poble, CONCERT TRIBUT amb el grup 
ACÚSTICO DALMA. Podeu escoltar-ho pels següents canals: RÀDIO: Canal 20-Ràdio Olèrdola 
sintonitzant el 107.0 FM - WEB: www.festesdemoja.cat

DIUMENGE 26 JULIOL
De 10 a 12h en directe i ambientant els diferents carrers del poble, programa de ràdio MÚSICA 
A LA CARTA EDICIÓ ESPECIAL DE FESTA MAJOR. Podreu trucar i fer la petició musical que 
desitgeu tot dedicant-la a qui vulgueu! Per fer peticions: trucar al 93.891.54.20 (Canal 20 Ràdio), al 
email de la Comissió de Festes (comissio@festesdemoja.cat) o a través de la web (www.festesmoja.
cat) us podeu informar d’altres canals per fer la vostra petició.
A les 12h a l’Església, REPIC DE CAMPANES 
A les 13h a l’Església, MISSA SOLEMNE a l’Apòstol Sant Jaume. En acabar, CANT DELS GOIGS
ORGANITZA: Parròquia de Sant Jaume de Moja
A les 18h ambientant els carrers del poble i a la web de la Comissió de Festes 
(www.festesdemoja.cat), CONCERT INFANTIL.
A les 20h TRACA DE CLOENDA


