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Fins el 15 d’octubre microempreses i autònoms  poden sol·licitar els ajuts 
extraordinaris convocats per l’Ajuntament
En la sessió de ple del 4 d’agost tots els grups també votaven a favor de recuperar la jornada laboral de 35 hores 
setmanals a l’Ajuntament

En un ple presencial celebrat al Local Nou de Moja dimarts 4 d’agost al 
vespre, l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava per unanimitat les bases que 
regulen la convocatòria de subvencions per al manteniment i represa de les 
activitats d’autònoms i microempreses afectades per la situació generada 
per la COVID’19. Tal i com resumia l’alcalde, Lucas Ramírez, la convocatòria 
preveu una subvenció de fins a 6007 com a màxim, incloent un topall de 
3007 per a subministraments i 3007 per a despeses de protecció de la 
COVID. Tenint en compte que es disposa d’una partida de 30.0007 per a 
finançar la convocatòria, l’alcalde esperava que es puguin acollir als ajuts 
una cinquantena d’empreses del municipi. Ramírez també subratllava que 
les bases havien estat treballades en les reunions periòdiques mantingudes 
amb els grups municipals per afrontar a Olèrdola la crisi de la COVID-19. Les 
sol·licituds es poden presentar fins el proper 15 d’octubre

El regidor del grup del PSC-Units, Joan López, assenyalava que “tota ajuda 
és poca”, però sí lamentava que no s’hagués pogut ser “més àgils”. La 
regidora portaveu de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, explicava 
que l’aprovació arribava “després de moltes reunions”, en una dinàmica que 
es fa “interminable” . Villanueva entenia que l’acord final és “ de mínims” i 
que l’Ajuntament hagués pogut fer més. La portaveu de JxO va voler afegir 
que era  “difícil treballar amb l’alcalde”.

La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, feia notar que el seu grup havia començat 
proposant ajuts per valor de 70.0007 i han acabant sent 30.0007. Per 
ERC, era necessari haver tret molt abans la convocatòria perquè, tenint en 
compte que les sol·licituds es podran presentar fins el 15 d’octubre, “des de 
la generació de la despesa fins a cobrar la subvenció” poden passar 7 mesos.

Recuperació de les 35 hores

També amb els vots favorables dels 4 grups municipals, el ple de 
l’Ajuntament va aprovar recuperar la jornada laboral de 35 hores setmanals 
a l’Ajuntament. Lucas Ramírez recordava que la llei de pressupostos de 
l’estat de 2018 permetia aquest retorn, però complint requisits d’equilibri 
pressupostari, regla de la despesa i temporalitat, que ara s’han pogut assolir.

El regidor del PSC, Joan López, recordava que “en plena campanya electoral”, 
fa més d’un any, es van comprometre a retronar a la jornada laboral de 

35 hores. López felicitava a tots els implicats i valorava que l’acord permet 
posar “punt i final” a un dels conflictes “més enquistats” a l’Ajuntament. 
La portaveu de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, recordava que els 
treballadors “havien batallat molt” per assolir l’acord  i valorava que “era de 
rebut” la recuperació d’aquesta jornada de 35 hores. 

Fina Mascaró, portaveu d’ERC, indicava que l’acord arribava després d’anys 
de “promeses i incompliments”. Mascaró va considerar que les preguntes 
fetes pel seu grup per seguir aquesta qüestió en els plens havien rebut sovint 
respostes “d’estil autoritari” per part de l’alcalde. També va tenir paraules 
de felicitació i d’agraïment pels treballadors de l’Ajuntament per la seva 
“constància, persistència i resiliència” i va voler assenyalar que en aquest 
“camí llarg i costerut” la plantilla de l’Ajuntament mai havia deixat de 
prestar els seus serveis amb professionalitat.

L’alcalde apuntava que el procés havia estat “llarg” perquè s’havien de 
complir els requisits. Va agrair a oposició i treballadors la seva “paciència” 
i va reconèixer la tasca de l’anterior govern d’Alternativa per Olèrdola, 
encapçalat per Josep Tort,  assenyalant que tenien “molt del mèrit de que 
avui els treballadors recuperessin les 35h”  pel compromís escrit que havien 
aprovat en el conveni laboral vigent.

En el ple també es va acordar per unanimitat el nomenament de Pere Mitjans 
Pérez com a Jutge de Pau Suplent, prenent el relleu de Fèlix Juan Carbó. 
També es va aprovar, amb les abstencions de Junts per Olèrdola, ERC i 
PSC-Units i els vots favorables d’ApO, una modificació de pressupost per 
valor de 124.7507 La modificació incorpora els 30.0007 per a finançar 
la convocatòria d’ajuts per a microempreses i autònoms; 52.0007 per 
suplementar el projecte de reforma del carrer Manel Crespo; 17.500 pel 
manteniment de deixalleries i 20.0007 més per a escoles bressol.

El ple per unanimitat va aprovar que els dos dies festius locals pel 2021 
serien el 30 i 31 d’agost. 

També amb l’acord de tots els grups es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament 
a l’Associació Camí Ramader de Marina i l’actualització del conveni amb el 
Consorci de Promoció Turística.
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Es desencalla la modificació del POUM
Per urgència, amb els vots favorables d’ApO i el pronunciament contrari 
d’ERC,JxO i PSC-Units, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del passat 4 d’agost 
aprovava incorporar les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme a 
una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal(POUM) que 
s’arrossega des de fa més de 3 anys. La incorporació d’aquestes prescripcions per 
tal que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolgui la seva aprovació i publicació, 
suposa el darrer tràmit abans de que passin a aprovar-se definitivament aquestes 
modificacions puntuals de planejament acordades inicialment per l’Ajuntament 
el 30 de maig de 2017, tal i com explicava el regidor d’urbanisme, Juanma 
Samblás, en el ple.

La modificació suposa incorporar al POUM d’Olèrdola actualitzacions de 
normativa i corregir errors. De la modificació s’exclou  un canvi de qualificació 
de terrenys de zona verda al Polígon del Clot de Moja, plantejat inicialment. Al 
nucli de Sant Miquel es proposa incorporar a la normativa urbanística l’obligació 
de compensar el 15% sobre l’increment d’aprofitament i la reserva mínima per  
zones verdes de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre en cas d’ampliació de les 
edificacions. Samblás precisava que aquests canvis es limiten a una zona del 
poble, entre els carrers Moreneta i Major que calia regularitzar, ajustant-la al 
tipus d’habitatge existent. El regidor d’urbanisme afegia que a la pràctica no 
ha de comportar cap canvi perquè no hi ha espai en l’àmbit per a l’ampliació 
d’edificacions.

En la modificació que afecta al camp de futbol de Sant Pere Molanta s’ha reduït 
i ajustat al mínim la superfície de vinya afectada pel sistema d’equipaments que 
inicialment es proposava des de l’Ajuntament. Samblás informava que es preveu 
la possible ampliació del camp en una franja paral.lela a l’actual terreny de joc 

Olèrdola obté 370.0007 del PUOSC
L’Ajuntament d’Olèrdola ha obtingut una subvenció de 370.0007 del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent al període 
2020-2024. Aquest import és la màxima quantitat que en aquesta con-
vocatòria podia assolir Olèrdola i permetrà  finançar les obres de millora 
dels serveis de fibra òptica, xarxa d’aigua i d’enllumenat públic, així com la 
millora de les  instal·lacions d’equipaments municipals.  

Considerat un dels instruments més eficaços de suport als municipis, en 
aquest mandat el Govern de la Generalitat ha recuperat el PUOSC després 
de no convocar-lo des del 2012. El regidor d’urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Juanma Samblás, ha assenyalat que el PUOSC és  una línia 
d’ajuts essencial pel finançament d’inversions en infraestructura per a la 
millora dels serveis als municipis i permet fer front a inversions “que tenim 
en cartera” a l’Ajuntament d’Olèrdola. Després de l’acurada feina feta pels 
Serveis Tècnics Municipals, aquests 370.0007 obtinguts del PUOSC per-
meten assolir la pràctica totalitat dels 398.0007 de pressupost que sumen 
les quatre actuacions subvencionades.

Samblás precisava que, amb l`ànim de millorar la connectivitat tecnològica, 
es preveu invertir en la provisió de fibra òptica a nuclis “on les compan-
yies no hi arriben” com Viladellops. Igualment, la subvenció del PUOSC 
permetrà seguir implementant mesures per a millorar la gestió i eficiència 
de la xarxa d’aigua en diferents punts del municipi, així com completar el 
canvi a leds de l’enllumenat públic del municipi en els polígons industrials, 
Viladellops i en les instal·lacions esportives de Moja. 

El Pla Únic d’Obres i Serveis també ha estat receptiu a la sol·licitud de 
l’Ajuntament d’ instal·lar  plaques fotovoltaiques en edificis municipals.
Samblás detalla que és voluntat de l’Ajuntament fer aquesta instal·lació de 
plaques en les dues escoles d’Olèrdola, començant per l’escola Circell de 
Moja amb l’aportació del PUOSC atès que per proximitat la instal·lació pot 
donar servei també a altres equipaments i edificis públics com el camp de 
futbol Els Pins o el  Centre Cívic La Xarxa.

i, un cop aprovada la modificació,  habilitar a la vinya adjacent un “aparcament 
rústic”.

Els tres grups de l’oposició van coincidir en votar contra la urgència del 
tractament del punt en el ple, al·legant que no havien tingut temps per estudiar 
la documentació que es portava a aprovació. La regidora portaveu de Junts per 
Olèrdola, Mari Carme Villanueva, apuntava que amb la modificació no s’atenien 
les possibles necessitats futures d’equipaments a Sant Pere Molanta. La portaveu 
del grup d’ERC, Fina Mascaró,  va interpretar que en la compra dels terrenys del 
camp de futbol al Bisbat “el més calent és a l’aigüera” perquè “tenim problemes 
d’urbanisme”.

L’alcalde, Lucas Ramírez, va manifestar en el ple que prenia nota de les 
consideracions de l’oposició, tot indicant que esperava “que no es repeteixi 
aquesta situació d’urgència”.

Les actuacions presentades al PUOSC responen principalment a la neces-
sitat de millora de les infraestructures i dels serveis públics bàsics i obli-
gatoris, dins l’estratègia local de millora dels serveis municipals.Aquests 
projectes es van presentar a les dues línies de subvencions del PUOSC, la 
d’inversions i la de municipis de menys de 5.000 habitants, i han obtingut 
unes subvencions de 250.0007i 120.0007 respectivament.

Gràcies a l’estat sanejat de les finances municipals i a la capacitat que té 
l’Ajuntament per afrontar inversions, Juanma Samblás ha destacat que “no 
caldrà esperar al 2023” per a fer les actuacions perquè l’Ajuntament pot 
avançar els recursos abans de que els diners del PUOSC arribin a l’Ajun-
tament

La modificació afecta el camp de futbol de Sant Pere Molanta
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament incrementen les
actuacions d’urgència per atendre famílies del municipi
La pandèmia del COVID’19 ha tingut un gran 
impacte econòmic i social. Moltes persones han 
patit un deteriorament de les seves condicions 
econòmiques i han augmentat les famílies 
en situació de vulnerabilitat. Per a fer front a 
aquesta situació sobrevinguda, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha reforçat alguns programes 
d’actuació gestionats des dels serveis socials 
municipals. I en algun cas, ha activat noves 
línies d’intervenció. Sumant els diferents ajuts 
realitzats des de l’inici de la pandèmia i fins a inicis del mes d’agost, s’han gestionat des dels 
serveis socials una seixantena d’actuacions que han beneficiat a famílies del municipi afectades 
per les conseqüències de la COVID’19.

La  voluntat de l’Ajuntament ha estat la de no desatendre a ningú del municipi que ho necessités. 
Anna Boada,  regidora de serveis socials, resumia que les accions realitzades per l’Ajuntament 
“responien a la necessitat d’actuar davant dels efectes de la pandèmia”.

Per garantir alimentació bàsica a les famílies, des del mes de març s’han realitzat 11 noves altes 
de targetes moneder i s’han concretat 21 renovacions. Durant el període de confinament més 
estricte, l’Ajuntament també va posar en marxa un sistema de comandes d’aliments, que garantia 
que famílies del municipi amb dificultats de mobilitat rebessin a casa seva la comanda. D’aquest 
servei en van fer ús 26 famílies. Finalment també cal recordar que l’Ajuntament va realitzar una 
convocatòria extraordinària d’ajuts que, després d’avaluar-se les sol·licituds rebudes,  han estat 
concedits a 5 famílies.

Anna Boada subratllava la necessitat de “no abaixar la guàrdia” i mantenir les mesures de 
seguretat i prevenció per evitar la propagació de la COVID’19

L’Ajuntament atorga 
78.6157 en subvencions 
a les entitats
L’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat els decrets 
d’atorgament  de les subvencions d’aquest 2020 
per a entitats esportives, culturals i d’ àmbit social. 
Sumant els tres àmbits, la quantitat concedida en 
aquesta convocatòria de subvencions municipals, 
en règim de concurrència competitiva, ha estat 
de 78.6157. A causa de la COVID’19 hi ha 
hagut una disminució de sol·licituds per part de 
les entitats perquè també s’ha reduït la quantitat 
de projectes que planifiquen fer aquest 2020. 
Amb tot, la regidora de cultura i serveis socials 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada, posa 
l’accent en el decidit suport que l’Ajuntament 
d’Olèrdola manté per promoure al municipi, a 
través de les entitats, la cultura, l’esport, el lleure 
i projectes d’incidència social. 

En cultura s’han concedit subvencions per 
import global superior als 28.0007, repartits 
en 9 entitats. En aquest sector és on més s’ha 
notat la disminució de l’activitat pública com a 
conseqüència de la COVID’19.

En l’àmbit social, en canvi, es manté el nombre 
d’entitats beneficiades: cinc, incloent els tres 
casals d’avis del municipi. En el cas d’aquestes 
entitats que dinamitzen la gent gran d’Olèrdola 
Anna Boada precisava que s’havien sol·licitat 
ajuts d’import inferior als de la convocatòria 
del 2019. I és que moltes de les activitats que 
planificaven fer els Casals d’Avis aquest 2020 
també s’han hagut de suspendre. 

En esports s’ha aprovat la concessió d’un import 
en subvencions superior als 34.0007, que es 
distribueixen entre les 7 entitats esportives que 
han presentat sol·licitud.

L’import subvencionat, majoritàriament, cor-
respon al 50% de la despesa del projecte anual 
que presenta l’entitat. Les entitats hauran 
de presentar la documentació que acrediti la 
despesa el 15 de febrer de 2021 , com a termini 
màxim. Llevat d’algun cas aïllat, totes les entitats 
que han presentat sol·licitud han pogut rebre 
el màxim de la quantitat a la que podien optar, 
en funció del projecte aportat i d’acord amb les 
bases reguladores.

Com vols que sigui la rambla
Pau Casals de Moja?

DIMECRES, 23 DE SETEMBRE, 
A les 19:30h, al Local Nou
Presentació dels 2 projectes de 
remodelació de la rambla

DEL 24 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE 
podràs respondre l’enquesta:
- A la web olerdola.cat o presencialment 
a l’OAC de l’Ajuntament d’Olèrdola 
en horari d’oficina

DIMECRES, 23 DE SETEMBRE, 
A les 19:30h, al Local Nou
Presentació dels 2 projectes de 
remodelació de la rambla

DEL 24 DE SETEMBRE A L’1 D’OCTUBRE 
podràs respondre l’enquesta:
- A la web olerdola.cat o presencialment 
a l’OAC de l’Ajuntament d’Olèrdola 
en horari d’oficina
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Dilluns 14 de setembre començava un curs escolar marcat per les mesures 
de prevenció. Després de 6 mesos d’aturada de l’activitat presencial, els 
infants tronaven a les escoles en un context condicionat per la necessitat de 
prevenir la COVID-19. A Olèrdola s’han seguit amb ordre i fluïdesa els Plans 
d’Obertura fixats per cada centre, adaptant a cada realitat les indicacions 
de les autoritats sanitàries. 
A l’escola Circell de Moja estan matriculats 212 alumnes. A més de les 
mesures de seguretat, una de les novetats destacades és l’estrena de 
nou equip directiu, encapçalat per Isabel San José. Per tal de garantir el 
manteniment de grups estables i de limitar la interacció entre diferents grups, 
s’han habilitat dos torns d’entrada i de sortida, comptant amb 6 accessos  
diferenciats a l’escola. Isabel San José explicava que les característiques de 
l’edifici de l’escola Circell i els equipaments que es disposen faciliten poder 
complir amb aquest propòsit de mantenir grups estables.
A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta comencen 140 alumnes 
el curs 2020-21, 11 menys que el curs passat. La directora de l’escola, 
Àngels Urgell, oferia un balanç satisfactori de l’inici del curs i posava de 
relleu la implicació de les famílies. A Sant Pere Molanta, es compta amb 
4 portes d’accés i una de les mesures que s’apliquen és la presa de 
temperatura cada dia als alumnes a l’entrar al centre.
Les escoles han rebut aquests dies comunicacions d’algunes famílies que 
han expressat dubtes sobre la idoneïtat de tornar a l’escola. A l’escola 
Rossend Montané han informat directament a famílies que així ho han 
demanat i només s’ha detectat algun cas d’infants que no han anat a 
l’escola per “logística familiar”. Des de la direcció de l’escola s’indica que 
el neguit és comprensible, especialment si es té en compte les diferents 
informacions contraposades que s’han publicat els darrers dies.
L’aplicació de mesures excepcionals de prevenció no ha comportat 
l’ampliació de plantilles. El cas de Sant Pere Molanta ho il·lustra, perquè 
compten amb 14 mestres a jornada sencera i una a jornada reduïda, la qual 
cosa suposa un mestre menys que el curs anterior.
A les escoles bressol municipals d’Olèrdola estan matriculats 24 alumnes. 
A l’escola El Pàmpol de Sant Pere Molanta són 7 infants; mentre que a 
l’escola Gotims de Moja 17 , en dos grups. Mònica Rebollo, directora de 
les escoles bressol, reconeixia que els dies previs l’equip docent estava 
neguitós però assenyalava que la intranquil·litat ha passat en iniciar el curs. 
El principal condicionant pel funcionament de les escoles bressol és que el 
contacte amb les famílies dins de les aules es limita i només es pot produir 
durant el període d’adaptació, aquest setembre, i de manera restringida.
Per falta d’inscripció mínima, aquest curs no es pot oferir servei de menjador 
a l’escola bressol de Sant Pere Molanta.
Amb les incerteses lògiques i amb la màxima prudència, entre els equips 
directius de les escoles existeix el convenciment que s’ha començat el curs 
oferint  plans d’obertura que garanteixen la seguretat als alumnes, tenint 
en compte les excepcionals circumstàncies.

Ordre i fluïdesa en l’inici d’un curs 
escolar excepcional
Els Plans d’Obertura de les escoles es segueixen amb 
la col·laboració de les famílies

 
 

EL SÍNDIC A  

OLÈRDOLA 
El proper dijous 15 d’octubre de 
2020 l’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya farà atenció telemàtica a 
Olèrdola. 

Atendrem les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes 
sobre una actuació de l’Administració 
pública i també sobre les empreses 
que presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.). 

 

Prèviament, cal concertar 
l’entrevista trucant al telèfon gratuït 

900 124 124 
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat 

Les visites s’atendran per videotrucada 
o telefònicament 
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Dimarts 21 de juliol , al local Rossend Montané de 
Sant Miquel d’Olèrdola, es va fer un nou lliurament de 
compostadors casolans que l’Ajuntament d’Olèrdola 
cedeix gratuïtament a veïns del municipi. Abans del 
lliurament, les persones que rebien el compostador 
participaven en una sessió formativa per a fer 
correctament el compostatge casolà.

Els compostadors cedits aquest estiu se sumen als 4 
que van ser concedits durant el mes de febrer. Des de 
2010,  l’Ajuntament d’Olèrdola ha ofert més de 60 
compostadors casolans a veïns del municipi, gràcies al 
suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

L’empresa XTA(Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL) ha realitzat els 
treballs d’instal·lació de la seva xarxa de fibra òptica a Sant Pere Molanta. Els 
veïns que ho desitgin, ja poden donar-se d’alta. L’empresa s’ha especialitzat 
en “arribar on les operadores tradicionals no arriben” tal i com resumia 

L’Ajuntament lliura 4 nous 
compostadors domèstics

La fibra òptica de l’empresa XTA arriba a Sant Pere Molanta 

La brigada de l’Ajuntament realitza treballs de 
manteniment i millora d’equipaments municipals
Dins dels treballs de manteniment i de millora d’equipaments municipals que realitza de 
manera habitual, durant aquest estiu la brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola ha procedit 
a  fer diferents tasques d’adequació del Casal d’Avis de Moja que han comportat la 
reparació de la teulada i pintar la façana d’aquest edifici municipal.

La reparació de la teulada ha inclòs la solució a una problemàtica d’evacuació d’aigües 
pluvials que afectava l’edifici.

Abans de l’inici de curs, un dels àmbits de treball que centren els esforços de la brigada 
són els treballs vinculats amb els edificis escolars. S’han fet reformes a la cuina de l’escola 
bressol Gotims, la instal·lació de la tanca del pati de l’escola bressol el Pàmpol de Sant 
Pere Molanta, així com diferents obres de manteniment i adequació a les escoles Circell 
de Moja  i Rossend Montané de Sant Pere Molanta.

L’activitat de la brigada de l’Ajuntament també integra la reparació de voreres i mobiliari 
urbà als diferents nuclis urbans, tasques puntuals de suport a l’empresa de jardineria 
centrades en la recollida de saques de poda a les urbanitzacions o la sega d’alguns camins 
municipals.

Jordi Bastardas, responsable de l’empresa XTA. El cas de Sant Pere Molanta 
és una excepció perquè en el poble ja hi havia implantats operadors que 
ofereixen fibra òptica. I és que a Sant Pere Molanta  s’ha aprofitat la petició 
de l’escola Rossend Montané de millorar la seva connexió per poder ara 
oferir als habitatges del poble la possibilitat d’accedir a la fibra òptica 
subministrada per XTA.

Donant continuïtat a una relació que ha fet possible l’arribada d’internet de 
gran capacitat en nuclis del municipi on les operadores convencionals no 
hi invertirien, XTA i l’Ajuntament d’Olèrdola treballen conjuntament amb la 
voluntat de fer arribar la fibra òptica als indrets del municipi que encara no 
entenen, com pugui ser barris com La Serreta o bé Viladellops. 

Per explicar la instal·lació de la fibra òptica a Sant Pere Molanta, dimarts 
14 de juliol es va celebrar una reunió oberta al pati de l’escola Rossend 
Montané, que va reunir a una vintena d’assistents. Es va comptar amb les 
intervencions del mateix Jordi Bastardas i del regidor de Tecnologies de la 
Informació, Jordi Catasús, que va incidir en la voluntat de fer arribar les 
possibilitats de les noves tecnologies a tot el municipi.

Les persones interessades en ampliar informació poden consultar la web 
www.xta.cat. El telèfon és el 93 897 52 00.
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Complicitat veïnal en una inusual Festa Major de Moja 

La Comissió de Festes de Moja ha ofert un balanç satisfactori de la Festa 
Major de Moja d’aquest 2020. Amb actes realitzats des de dimecres 22 i fins 
diumenge 26 de juliol, la d’aquest any ha estat una festa del tot excepcional, 
condicionada per la necessitat d’evitar aglomeracions en l’actual context de 
rebrots de COVID’19. Així, des de la Comissió s’ha aplicat un model de festa que 
s’ha basat en oferir activitats variades però no presencials, que es podien seguir 
per Canal 20-Ràdio Olèrdola, per la web de la comissió de festes, festesdemoja.
cat; i per un sistema de sonorització al carrer que permetia fer arribar el so dels 
concerts a bona part del poble.

La Comissió de Festes assegura que han rebut moltes mostres d’agraïment de 
veïns perquè, en un any tan excepcional, havien ofert actes per Festa Major. 

Un dels continguts més destacats d’aquesta Festa Major han estat els tres 

concerts de música en viu programats. Es va descartar  oferir-los amb aforament 
restringit, perquè “no volien triar” qui entrava i qui no. Des de la comissió 
agraeixen la implicació dels músics, que van haver de fer les seves actuacions 
sense públic. 

La Comissió també ha posat l’accent en l’interès del pregó, realitzat per les 
infermeres Imma Tort, Helena Mestra i Rosa Miret, així com la possibilitat que es 
va oferir d’accedir a un concert de Dàmaris Gelabert a través de la plataforma 
Youtube

Si les circumstàncies excepcionals es mantenen, la Comissió no descarta 
programar altres festes al poble seguint un model similar al que s’ha aplicat per 
aquesta Festa Major d’estiu de 2020.

La seu d’Olèrdola del MAC participa en el “Viquet”
Per només 15 euros, cinc equipaments patrimonials del Penedès ofereixen un tiquet combinat per visitar-los

Per només 15 euros es pot adquirir 
el pac conjunt que et permet visitar 
cinc equipaments patrimonials del 
vi al Penedès. Aquesta proposta de 
descoberta de la riquesa cultural i 
patrimonial de la vinya, el vi i el cava 
al Penedès porta per nom “Viquet. 
Els orígens del vi i el cava” i inclou el 
Centre d’Interpretació de la Malvasia 
de Sitges, el Centre d’Interpretació 
del Cava La Fassina de Sant Sadurní, 
el Centre d’Interpretació DO-Vinífera 
d’Avinyonet, la seu d’Olèrdola del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, i el 
VINSEUM.

Durant l’acte de presentació, el director 
de VINSEUM, Xavi Fornos, assenyalava 

rep un desplegable que inclou informació dels cinc establiments, així com 
un mapa amb la seva localització. A partir de la primera visita , l’usuari 
disposa d’un any per visitar tots els establiments. A mesura que visiti els 
diferents espais el seu passaport s’anirà segellant fins a completar la ruta. 
L’ordre de visita és indiferent. Si es completa la proposta en el termini 
establert, cada visitant obtindrà un obsequi ben especial: una ampolla de 
vi, cava o malvasia, i entrades i descomptes a activitats programades pels 
espais organitzadors.

El Viquet es pot comprar a la taquilla dels establiments participants i també 
online, accedint al web entrades.vinseum.cat

que aquest nou producte està adreçat al turisme interior, oferint un viatge 
únic per 3.000 anys de tradició vitivinícola. Fornos subratllava el treball en 
xarxa “inèdit” que havia originat la iniciativa i  en què les cinc propostes 
integrades a Viquet eren complementàries .L’alcalde d’Olèrdola, Lucas 
Ramírez, posava de relleu la importància del treball compartit. En el cas del 
municipi, iniciatives com el Viquet permeten reforçar el paper del Conjunt 
Monumental  d’Olèrdola i contribuir a donar valor a la cultura del vi present 
al territori. Per això, l’alcalde animava a visitar aquests equipaments que 
tenim al costat de casa.

El funcionament del Viquet és senzill. En el moment de la compra, l’usuari 

Lucas Ramírez, alcalde d’Olerdola, durant la presentació de Viquet
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El FC Vilafranca guanya el partit del 50è 
aniversari del Moja i el Sarrià 
s’imposa en la Copa Olèrdola

Mig any després, el cap de setmana de l’11 de Setembre tornava el futbol 
amb públic al camp municipal Els Pins de Moja. Divendres l’AE Moja 
disputava contra el Vilafranca el partit del seu 50è aniversari i l’endemà 
l’equip que dirigeix Luri Sorrche s’enfrontava al Sarrià en la 33a Copa 
Olèrdola.

Contra el Vilafranca, un dels equips més potents de la 3a Divisió, l’AE Moja 
va oferir una gran imatge. El gol de la victòria dels visitants va arribar en 
el temps d’afegit, després que el Moja desplegués un gran desgast físic 
i jugués amb una alta intensitat. Aquest ritme elevat va passar factura 
l’endemà, quan el Sarrià, de 2a Catalana, es proclamava just campió de la 
33a Copa Olèrdola per un resultat final d’1-5.

"

Val per un paquet 
de bosses 

compostables
El paquet de bosses compostables es pot 

obtenir, 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. També a l’actual seu de 
l’Ajuntament, al Centre Cívic La Xarxa de Moja


