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Comencen les obres del camí de vianants de Sant Pere Molanta a Barri de Ferran

El camí per a vehicles que uneix 
el barri de Ferran amb Sant Pere 
Molanta no disposa de cap espai 
reservat als vianants i això obliga a 
fer el trajecte a peu  pel lateral de 
la calçada.  Per resoldre aquesta 
mancança, l’Ajuntament d’Olèrdola 
va impulsar el projecte per a crear un 
passeig per a vianants que donaria  
continuïtat a la vorera del carrer Sant 
Roc fins arribar a les primeres cases 
del barri de Ferran, connectant així els 
dos nuclis. Els treballs de soterrament 
de la línia elèctrica van ser adjudicats 
per un import de gairebé 20.0007 
i es preveuen completar durant 
aquest mes d’octubre. Les posteriors 
obres del passeig, que es preveuen 
iniciar abans d’acabar l’any, tenen 
un termini d’execució de 4 mesos 
i van ser adjudicades per prop de 
109.0007.

A inicis d’aquest mes d’octubre han començat les obres de soterrament de la línia elèctrica entre Sant Pere Molanta 
i el barri de Ferran. L’actuació és el primer pas de les obres del camí de vianants que unirà el poble amb aquest barri.

L’opció B guanya la consulta sobre la remodelació de la rambla Pau Casals 
La proposta que planteja la rambla 
com un espai “de continuïtat, relació 
i entreteniment”, l’opció B, ha estat la 
guanyadora en la consulta ciutadana 
convocada per l’Ajuntament d’Olèr-
dola per decidir la remodelació de la 
rambla Pau Casals de Moja. Aquesta 
proposta ha rebut el suport de 34 dels 
54 vots vàlids emesos. Per l’opció A 
es decantaven 20 veïns, mentre que 
dos vots van declarar-se nuls per no 
reunir requisits de la convocatòria.

Les 54 persones participants repre-
senten l’1’39% del cens cridat a 
participar en la convocatòria, format 
pels majors de 16 anys empadronats 
al municipi. 50 dels 54 vots vàlids 
són de Moja, xifra que representa el 
3’4% del cens del poble.

La proposta guanyadora  es basa en crear un espai continu i únic entre el Local Sant Jaume i la Rambla. Per 
aconseguir aquest objectiu es rebaixa al màxim la cota de la rambla fins que pràcticament està al mateix nivell 
que el carrer Ferran.

Reobre el consultori de Sant Miquel
Des del dijous 8 d’octubre ha reobert el consultori mèdic de Sant Miquel d’Olèrdola. El consultori obre els dijous, de 8 a 14h, amb atenció mèdica 
i infermeria.

Des del CatSalut s’insisteix en recomanar que només s’ha d’anar als centres de salut en cas de ser necessari i s’ha de trucar abans. El telèfon del 
consultori mèdic de Sant Miquel d’Olèrdola és el 93 817 52 53.
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Avancen a bon ritme les obres de construcció del nou consultori mèdic de Moja

Segons es va poder comprovar en una recent visita d’obres , els treballs de 
construcció del nou consultori mèdic de Moja avancen a molt bon ritme. Com 
és visible per a qualsevol veí que passegi pel carrer Sindicat, ja s’ha completat 
l’estructura i s’estan realitzant els tancaments exteriors d’obra vista de l’edifici. 
Resta per fer la part dels tancaments interiors, fusteries, instal·lacions, acabats 
interiors i exteriors. Si no hi ha cap contratemps, la previsió és que l’obra pugui 
acabar-se el mes de febrer.

El nou consultori mèdic de Moja tindrà una superfície útil construïda de 180 
metres quadrats. Disposarà de fins a tres espais diferenciats per a l’atenció 
mèdica i d’infermeria, de més de 17 metres quadrats cadascun, que inclouen una 
consulta mèdica general, una consulta polivalent i un espai per a tractaments. 
Es disposarà d’una sala d’espera confortable de 35 metres quadrats, així com de 
2 lavabos, un pati, vestidor i estances diferenciades per a magatzem i arxiu. El 
projecte que s’executa també comporta la urbanització com a plaça pública de 
l’espai exterior de l’entorn del consultori.

Adjudicades les obres de restauració de la Torre de Moja
En sessió celebrada el passat 8 d’octubre, la Junta de Govern del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès va adjudicar les obres de restauració de l’interior 
de la Torre de Moja per un import de 190.0007. Les obres suposen la tercera 
i darrera de les fases del projecte integral de restauració de la Torre, un cop ja 
feta en la primera de les fases la consolidació de la Torre i passar després a la 
rehabilitació de l’edifici annex.

El projecte preveu una actuació general per culminar les actuacions de restauració 
portades a terme durant els darrers anys, “amb l’objectiu que l’edifici recuperi la 
seva dignitat històrica”, segons recull la memòria tècnica del projecte “Penedès 
360 graus”, la iniciativa conjunta promoguda per ajuntaments de la comarca 
amb la coordinació del Consell Comarcal per optar als Fons europeus FEDER. 
Amb la tercera fase de la intervenció a la Torre de Moja es realitzarà una actuació 
física en tot l’àmbit interior de la construcció per tal de consolidar-lo i restaurar-
lo i fer possible el seu ús. Les actuacions previstes consistiran en la restauració i 
consolidació dels paraments i revestiments; la substitució dels sostres i escales 
perquè  compleixin els nous requeriments i , finalment, l’acondicionament de la 
coberta i de la sortida per facilitar la visita.

Les obres tenen un  termini d’execució de 8 mesos i estan cofinançades pels Fons 
FEDER. Aquest finançament extern, que també ha comptat amb aportacions de 
la Diputació, ha suposat per l’Ajuntament d’Olèrdola assumir només el 30% del 
valor de l’obra.

El consultori disposarà de 180 m2 i tindrà tres sales de consulta
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GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Un cop acabat l’estiu i fent un símil amb el calendari escolar, podrí-
em dir que comencem un nou curs polític municipal. I ho fem amb 
l’aprovació de les ordenances fiscals pel proper 2021, les quals són 
una de les eines per desenvolupar el pressupost de l’any vinent. El 
Covid-19 ha esdevingut un condicionant a l’hora de plantejar-nos 

aquest pressupost; en aquest sentit us podem assegurar que hem treballat detingu-
dament tots els factors per tal que el resultat de tot plegat siguin unes ordenances 
i un pressupost equilibrats, realistes i efectius i així poder donar resposta a totes les 
necessitats que es planteja el municipi en un futur immediat. 

Amb tot, l’activitat municipal no cessa. A tall d’exemple, des de la regidoria de 
medi s’ha ampliat la recollida de mobles i trastos vells, passant a ser de freqüència 
setmanal. Des de turisme seguim promocionant noves visites al patrimoni olerdo-

El gran repte dels propers anys serà ajudar  les famílies que pateixin en 
major grau la delicada situació econòmica que s’albira. És més urgent 
que mai dissenyar unes ordenances i pressupostos que els facin més 

justos socialment. Tampoc és moment per pujades d’impostos o taxes.

 D’altra banda, tenim la incertesa sobre els ingressos que percebran les hisendes lo-
cals durant els propers anys (sobre tot dels que provinguin de l’administració central) 
i com a fet positiu la suspensió de la regla de la despesa per al 2021 i l’alliberament 
de l’important romanent de tresoreria de que disposa l’Ajuntament d’Olèrdola.

Sobre els romanents de tresoreria s’està dient que són els estalvis dels ajuntaments 
per la seva bona gestió. Això no és així, els romanents són el resultat de no executar 
el pressupost quan toca i d’anar acumulant superàvits any rere any que la llei Mon-
toro no deixava gastar posteriorment. Per tant, són més producte de la deixadesa 
que de la bona gestió i el  romanent de l’Ajuntament d’Olèrdola és estratosfèric, 
superant el pressupost de tot un any. 

Propostes a les ordenances
Anul·lació de la limitació d’edat per gaudir d’una bonificació del 50% a la taxa de 
residus municipals quan els ingressos familiars no superin l’import del salari mínim 
interprofessional. La pobresa no té edat i no s’entén que s’hagin de tenir més de 65 
anys per gaudir de la bonificació.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes d’Olèrdola.

Desitgem primer de tot que estigueu bé de salut i amb una estabilitat 
econòmica raonable. La situació actual deguda a la pandèmia reper-

cuteix en molts àmbits, i per al grup Junts per Olèrdola és important que tots els 
ciutadans es sentin el més recolzats possible.

Volem informar, com també s’ha fet per altres mitjans de comunicació, que la nostra 
regidora Marta Mestre Urpí passa a ser regidora no adscrita, per tant, ja no forma 
part del nostre projecte. Tot el grup li desitgem el millor.

Per altra banda, volem insistir en la necessitat que l’equip de govern sigui conscient 
de que totes les entitats, casals, agrupacions...han de poder desenvolupar les seves 

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

lenc, amb èxit de públic. S’ha promogut la participació ciutadana amb el projecte de 
remodelació de la rambla Pau Casals. S’ha establert un protocol de reobertura dels 
espais municipals amb mesures de seguretat. S’han posat a disposició de ciutadania 
i empreses diverses ajudes econòmiques per fer front als estralls que ha generat la 
pandèmia. S’ha fet una primera actuació al camí cap al barri de Ferran. S’inicia ja la 
reforma de l’ajuntament. La construcció del nou consultori de Moja avança i ja s’ende-
vina la seva fisonomia. I això és només una petita mostra del que vindrà properament.

Tot això forma  part del nostre compromís amb Olèrdola i la seva gent. I que tot 
vagi endavant és, en bona part, gràcies a la bona feina de tot el personal municipal.

Acabem emplaçant-vos a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries per 
tal de fer front al Covid-19. Responsabilitat i generositat.

Establir la taxa de l’escola bressol en funció a la renda de les famílies usuàries del 
servei. Proposem com a model de referència el que està vigent a Vilafranca.

 A més de les ja treballades amb els altres grups, com són la rebaixa dels timbratges 
a la deixalleria  de 24 a 18 per tal de tenir 25% de reducció a la taxa de residus 
municipals i la modificació del càlcul al 50% de la superfície ocupada pel que fa a 
la taxa de l’ocupació d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Propostes als pressupostos
Establir una subvenció a les famílies pel pagament de l’IBI en funció de la renda 
familiar. Proposem com a model de referència el que s’aplica a Barcelona. Sobre 
aquest tema volem deixar clar que no estem proposant una bonificació a les or-
denances, cosa que no seria correcte, sinó una subvenció via pressupostos que és 
perfectament legal.

Inhabilitació President Torra
Hem demanat la convocatòria d’un ple extraordinari per rebutjar la inhabilitació del 
President Torra però l’equip de govern d’ApO ha considerat que no era necessari, 
per tant, no podrem presentar la moció fins el proper ple.

activitats amb tots els protocols de seguretat establerts i ajuda’ls en el que faci fal-
ta. No obrir els espais o responsabilitzar les entitats que elles mateixes desinfectin, 
no és l’òptim. Hi ha mesures que poden recaure perfectament en l’equip de govern.

Tenim present el perill de rebrot de la pandèmia, per aquest motiu volem que el 
nostre municipi estigui el més protegit possible i que en aquests moments tan difí-
cils es pensi més en les persones que en invertir en infraestructures poc necessàries. 
Ja vindran temps millors.

Salutacions

Junts per Olèrdola

Benvolguts veïns i veïnes:

Desgraciadament continuem en circumstàncies desagradables per a tots, 
no podem fer vida “normal”(quantes futileses enyorem), la emergència 

sanitària que patim posa en relleu la necessitat de ser positius davant del repte 
social que tenim a la cantonada.

Respecte el projecte de la rambla Pau Casals de Moja pensem que tot i la que 
l´enquesta és una mostra reduïda i molt local esperem que l´equip de govern integri 
en el projecte totes les aportacions físicament possibles dels comentaris d´ambdues 
propostes. La gent demana una rambla el més accessible possible i nosaltres 
demanem el més neta i fàcil de mantenir, ja que els parterres proposats ens semblen 
més fàcils a racons “bruts”.

És una bona notícia els avenços en el carril bici-vianants de Vilafranca als Monjos, 

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s
així com l´inici de les obres del camí de vianants de Sant Pere Molanta i el barri 
de Can Ferran. Desitgem dir-ho ben aviat dels camins necessaris per al polígon de 
Sant Pere Molanta. I ja que parlem de necessitats en les vies de comunicació no 
podem oblidar la necessitat objectiva de millorar la carretera de Daltmar, demanem 
la valentia de posar un projecte sobre la taula.

Tenim la necessitat de reprendre la nostra vida cultural en tota la seva extensió però 
de moment toca treballar per la supervivència de les entitats. La privació en els casos 
d´actes multitudinaris els afecta especialment, no podem oblidar que això passarà i 
els problemes no els resoldran si no hi treballem. 

Volem aprofitar aquesta oportunitat per felicitar a tots/es els qui han fet possible 
que aquest butlletí municipal compleixi 25 anys, ja que en la pròxima edició no 
tindrem aquesta oportunitat.
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L’Ajuntament d’Olèrdola i l’Associació de Comerciants El Foix “Comerç del 
Foix”, han signat un conveni de col·laboració amb el propòsit compartit 
d’enfortir el comerç de proximitat del municipi d’Olèrdola. El conveni estableix 
que l’Ajuntament fa aquest any 2020 una aportació econòmica de 2.0007 
a l’entitat i a canvi “Comerç del Foix” facilita serveis de dinamització i de 
consolidació comercial integral d’Olèrdola, incloent l’assessoria a establiments.

Un dels precedents d’aquest conveni són els 5 anys de campanya conjunta 
“Compra a prop” , compartida pels municipis de Santa Margarida i els Monjos, 
Castellet i la Gornal i Olèrdola. El president de “Comerç del Foix”, Alfons Oliva, 
es mostrava satisfet pel conveni perquè suposava que l’entitat creixia. Oliva 
subratllava que el petit comerç de poble “ho té complicat” si no suma esforços.

Actualment són més de 80 els establiments adherits a “Comerç del Foix”, 
xifra que representa tres quartes parts dels establiments comercials de Santa 
Margarida i els Monjos. El dinamitzador de “Comerç del Foix”, Joan Antoni 
Calaf, indica que municipis com Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos 
comparteixen àrea de promoció econòmica, que inclou interessos compartits 
en àmbits com el turisme, el comerç, l’ esport i la cultura.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha assenyalat que diferents establiments 
del municipi s’havien interessat per formar part de “Comerç del Foix”. Per 
Ramírez, l’Ajuntament ha de recolzar estratègies conjuntes de promoció 
comercial dels establiments d’Olèrdola que suposin “sumar”.

L’Ajuntament d’Olèrdola signa un 
conveni de col·laboració amb “Comerç 
del Foix”

A l’Ajuntament li correspon el servei de recollida i control dels animals 
abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar les colònies d’animals 
salvatges urbans. Aquestes tasques s’efectuen mitjançant el Centre 
d’Atenció d’Animals Domèstics del Penedès (CAAD Penedès).

Els gats ferals són aquells gats lliures, sense propietari reconegut, no 
socialitzats, i que viuen de manera habitual als carrers dels nuclis urbans 
i rodalies. Aquests gats són alimentats per voluntaris autoritzats per 
l’Ajuntament que faciliten el manteniment i seguiment de la colònia de 
gats, informant de l’entrada de nous individus que s’hagin d’esterilitzar o 
d’altres informacions.

Darrerament, algunes colònies de gats han proliferat, en part per la 
disminució de la freqüència de les captures i esterilitzacions durant les 
primeres fases de la pandèmia. Això ha generat malestar entre alguns veïns 
per les defecacions i orines a prop dels habitatges o a la via pública.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha reprès aquest servei, amb la celeritat 
possible, a fi de realitzar les captures i esterilitzacions dels gats adults de 
les colònies per controlar la proliferació de la colònia en els nuclis urbans.

A fi de tenir una relació saludable dels gats amb les persones i millorar 
la convivència de la comunitat, l’Ajuntament demana la col·laboració 
ciutadana i el compliment de l’Ordenança municipal de tinença animals.

Es reprèn el servei de control de colònies de gats i es demana col·laboració ciutadana

CAMPANYA “COMPRA A PROP I
DESCOBREIX EL TEU ENTORN!” 
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Amb la voluntat de donar un millor servei als veïns després de detectar-se 
que és un recurs molt utilitzat a Olèrdola,  l’Ajuntament, d’acord amb la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, ha procedit a incrementar la freqüència al 
municipi del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

Fins ara la recollida es feia cada quinze dies, el primer i tercer divendres de 
cada mes, i a partir del 13 d’octubre es passa a recollir cada dimarts.

Els residus que s’hagin de passar a recollir cal deixar-los davant del domicili 
el dilluns al vespre, procurant no ocasionar molèsties a la resta de veïns. Es 
pot sol·licitar a l’Ajuntament la recollida  fins el dilluns abans, a les 14:00 
hores. Es pot demanar per Internet, a la web olerdola.cat, o bé trucant al 
telèfon  93 890 35 02.

Amb la voluntat de facilitar recursos per a promoure el reciclatge, 
l’Ajuntament d’Olèrdola i la Mancomunitat Penedès-Garraf han decidit 
ampliar l’horari d’obertura de la deixalleria de Sant Pere Molanta, a 
partir del mes de novembre. 

Actualment aquesta deixalleria presta servei al públic els dilluns de 9 a 
13 h; els divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h; i els dissabte de 9 a 14 h. 

A partir del 2 de novembre obrirà al públic els dilluns, dimecres i 
divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 hores i els dissabtes de 9 a 14 h. 

El canvi suposa un augment setmanal de 10 hores de servei.

S’amplia el servei de recollida de 
trastos i mobles vells  

S’amplia l’horari de la deixalleria del 
polígon de Sant Pere Molanta

El regidor de via pública i urbanisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma 
Samblás, ha detallat que Olèrdola disposa de més de 210.0007 provinents 
del compte d’explotació d’EMAVSA per invertir en la millora de la xarxa 
d’aigua del municipi. Aquestes actuacions es distribuiran en tres grans àmbits 
d’intervenció, segons resumia el mateix regidor. Una de les línies passa per fer 
adaptacions tecnològiques que permetin crear sectors en la xarxa d’aigua, per 
a fer més fàcils les reparacions i limitar-ne les afectacions. Un segon àmbit és 
el de continuar amb les inversions de millora de la xarxa, amb la substitució de 
canonades malmeses. I finalment, un tercer gran àmbit d’inversions serà el pas 
de tot el municipi a la telegestió, amb el canvi de comptadors per a fer possible 
la telelectura.

Des dels Serveis Tècnics municipals s’ha assenyalat la necessitat d’ actuar “en 
aquells punts estratègics que aportin una millora substancial en el rendiment 
per evitar pèrdues d’aigua no desitjades”. La manca de sectorització de la 
xarxa provoca malbarataments, “raó per la qual és fonamental invertir en la 
creació de sectors per augmentar la precisió i localització de detecció de fuites 
i/o fraus, així com també és prioritari disposar d’una ràpida i major informació 
del comportament de la xarxa amb la incorporació de sistemes de telelectura” 
. La renovació de trams “on es concentren un major nombre d’averies o de 
major obsolescència de canonades”, és igualment una altra de les actuacions 
que indiquen com a necessàries els mateixos Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Juanma Samblás precisava que el canvi de comptadors i la implementació del 
sistema de telelectura s’iniciarà per Can Trabal perquè és un dels nuclis del 
municipi amb els comptadors més antics.

Amb l’ànim de poder iniciar la tramitació necessària per començar a materialitzar 
les actuacions, l’Ajuntament ja preveu incloure en una modificació del pressupost 
d’aquest 2020 les inversions corresponents a aquest compte d’explotació per 
a fer possibles unes inversions que seran gestionades per la nova empresa que 

Es començarà per Can Trabal el canvi de comptadors d’aigua per implantar el 
sistema de telelectura al municipi

assumeix al municipi la gestió de l’aigua, CONGIAC. La previsió, amb tot, és 
que aquest pas a la telegestió de Can Trabal es pugui realitzar durant el 2021.

El pas a telegestió també permetrà detectar i posar en normativa possibles 
situacions d’irregularitat en les instal·lacions. 

Juanma Samblás també ha fet notar que en totes les actuacions de millora de 
l’accessibilitat que es realitzen en carrers dels pobles d’Olèrdola s’incorporen les 
obres de millora de les instal·lacions de la xarxa d’aigua.

Amb el fons provinent del compte d’explotació Samblás anunciava que es 
preveuen fer obres de millora en punts de la xarxa de diferents nuclis del 
municipi. Al barri de Can Torres, al Sant Sepulcre i al Carrer Migdia de Moja.
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Crida per localitzar simbologia franquista

Desena posició entre els ajuntaments catalans de 1.000 a 5.000 habitants 
en maduresa digital
L’Ajuntament d’Olèrdola és 
una de les administracions 
públiques catalanes amb 
un desplegament més 
ampli de serveis digitals 
entre els municipis de la 
seva franja d’habitants. 
Així ho certifica l’índex de 
Maduresa digital de les 
Administracions Públiques 
catalanes que elabora el 
Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC). 
I és que l’Ajuntament 
d’Olèrdola ocupa la 
desena posició entre els 
249 municipis catalans  de 
1.000 a 5.000 habitants 
que han estat avaluats per 
confeccionar l’índex.

La Vallmoranta es reinventa
La cursa d’orientació solidària de Sant Pere Molanta tira endavant: enguany es farà adaptada 
a les condicions sanitàries actuals. L’organització està treballant en un format dilatat en el 
temps, de manera que els corredors tindran un mes i mig per completar el mapa: com que 
hi haurà molts dies per poder fer el recorregut, s’evitaran aglomeracions a la muntanya i 
coincidències de grups de persones no convivents. Les noves tecnologies tindran un paper 
important, ja que les fites es marcaran a través d’una aplicació mòbil per evitar qualsevol 
tipus de contacte físic amb objectes i el mapa s’enviarà per correu electrònic.

En plena pandèmia, la Vallmoranta vol continuar col·laborant de manera activa amb La 
Marató de TV3, que enguany està dedicada a la Covid-19. Les inscripcions començaran el 
30 d’octubre a la pàgina web www.vallmoranta.org i la cursa es podrà fer des d’aquell dia 
i fins el 13 de desembre .El preu serà de 107 pels adults i 57 pels nens. Qui ho desitgi, 
també podrà realizar una aportació econòmica voluntària que es destinarà íntegrament a 
La Marató.

Fa 10 anys la Generalitat, a través de Memorial Democràtic, va coordinar un 
estudi que tenia per finalitat localitzar la simbologia franquista que restava 
a Catalunya. El procés de recerca es va concentrar en la recollida de dades 
de tots aquells municipis de més de 10.000 habitants i de les capitals de 
comarca. També es van recollir dades d’alguns municipis de la Plana de 
Lleida i de la Ribera d’Ebre que van ser escenari d’episodis bèl·lics durant la 
Guerra Civil, així com d’altres municipis que van ser especialment rellevants 
en el camí cap a l’exili. Aquella investigació va permetre elaborar el Cens de 
Simbologia Franquista de Catalunya, que es pot consultar al web memoria.
gencat.cat.

Actualment, s’està duent a terme una ampliació del Cens per tal que 
també s’hi recullin els elements de simbologia franquista que resten als 

 L’índex s’elabora sobre una puntuació màxima de 100 punts. Olèrdola ha 
assolit 74 d’aquests possibles cent punts, mentre que l’ens que ha assolit 
una puntuació més elevada dins la mateixa franja d’habitants ha obtingut 
83. En l´índex s’avaluen els serveis operatius en els ajuntaments en àmbits 

com la tramitació ciutadana per mitjans electrònics, contractació electrònica,  
interoperabilitat i tramitació entre administracions, govern obert, normativa 
o  informació disponible.

municipis catalans d’entre 3.000 i 10.000 habitants, així com en aquells 
municipis que han superat el llindar dels 10.000 habitants d’ençà l’any 
2010. Amb la intenció d’incloure al Cens la simbologia franquista que pugui 
restar a Olèrdola, des de l’Ajuntament  es fa una crida al veïnat perquè faci 
arribar la localització de qualsevol d’aquests elements que s’hagin pogut 
detectar i estiguin presents al terme municipal. El propòsit és el d’identificar 
aquests elements i traslladar la informació recollida a Memorial Democràtic. 
Qualsevol identificació es pot fer arribar a l’Ajuntament d’Olèrdola a través 
del correu electrònic mulinaripm@olerdola.cat
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OCTUBRE
Dissabte 24 d’octubre 
a les 12h 
Viu el Parc 
Taller d’instruments antics +info 
Al MAC Olèrdola 

Dissabte 24 d’octubre 
a les 17h 
Viu el Parc 
Taller de ratpenats 
Al local Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola

 Diumenge 25 d’octubre 
a les 11h, 12h i 13h 
Rutes del Patrimoni d’Olèrdola 
Visita guiada al Sant Sepulcre
A la Masia del Sepulcre 

NOVEMBRE
Diumenge 1 de novembre 
a les 11h 
Passejades Guiades Parcs Garraf, Olèrdola i Foix
La Gran Fortalesa d’Olèrdola 
Al MAC Olèrdola 

Diumenge 1 de novembre
Viu el Parc 
Festa Major dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix 
Al MAC Olèrdola 

Dissabte 7 de novembre 
a les 11h 
Rutes del Patrimoni d’Olèrdola 
Visita  guiada a Moja

Dissabte 14 de novembre 
a les 11h 
Passejades Guiades Parcs Garraf, Olèrdola i Foix 
Guisla, la remeiera d’Olèrdola 
Al MAC Olèrdola

Diumenge 15 de novembre 
a les 10.30h 
Passejades Guiades Parcs Garraf, Olèrdola i Foix 
Olèrdola, una muntanya d’històries 
Al MAC Olèrdola

Diumenge 22 de novembre 
a les 11h 
Rutes del Patrimoni d’Olèrdola 
Visita guiada a Viladellops 
A Viladellops 

Dissabte 28 de novembre 
a les 11h 
Passejades Guiades Parcs Garraf, Olèrdola i Foix
Els Tions han arribat al bosc d’Olèrdola
Al MAC Olèrdola

Diumenge 29 de novembre 
a les 11h 
Passejades Guiades Parcs Garraf, Olèrdola i Foix 
Els Tions han arribat al bosc d’Olèrdola 
Al MAC Olèrdola

Visites guiades a Moja i a Viladellops
Durant el mes de novembre, la regidoria de 
turisme organitza dues noves visites guiades dins 
de les Rutes del Patrimoni d’Olèrdola. El dissabte  
7 de novembre, a partir de les 11, es programa la 
visita al poble de Moja. Inclou la visita al Celler 
Cooperatiu, construcció  modernista de César 
Martinell;  a l’ església  romànica de  Sant Cugat; 
l’església de Sant Jaume, i l’exterior de la Torre 
de Moja.

El proper 22 de novembre es programa la visita 
guiada gratuïta pel nucli històric de Viladellops. 
Es podrà visitar l’església romànica de Sant 
Joan, de l’Ordre de l’Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem (els Germans Hospitalers); la torre 
medieval del s.XI que és BCIN; l’antiga presó; el 
Celler de 1877 i el Museu de la família Desvalls, 
amb molts documents històrics del país, com les 

Capitulacions de Cardona de 1714, i la Carta de 
Poblament del Castell d’ Olèrdola.

S’haurà de fer inscripció al email oldl.turisme@
olerdola.cat o per telèfon trucant a l’Ajuntament, 
el 93 890 35 02, 15 dies abans de les visites. Les 
places són limitades i es prega puntualitat.

Pujada al castell d’Olèrdola 46 vegades
Jordi Montané, veí de Sant Pere Molanta, 
realitzava el passat dissabte 3 d’octubre tota 
una gesta a l’abast de molt pocs practicants 
amateurs de ciclisme. Invertint més de 12 
hores en moviment, pujava en bicicleta fins 
a 46 vegades seguides el castell d’Olèrdola. A 
les seves cames acumulava un desnivell total 
de 6.680 metres en aquestes 46 ascensions, 
completant fins a 196 quilòmetres.

El proper repte és arribar a les 63 pujades 
al castell d’Olèrdola en un mateix dia. Això 
equivaldria a acumular un desnivell de 8.848 
metres, com l’Everest, el cim del món. Montané 
es troba en bon estat de forma i creu que ho 
podria provar ben aviat.

Represa limitada i amb precaució de l’activitat 
cultural presencial
Després de 7 mesos, Olèrdola vivia 
el dissabte 26 de setembre un 
espectacle presencial amb públic. 
I aquesta esperada represa de 
l’activitat cultural amb públic va 
deixar molt bon regust de boca. 
La companyia “Impro Acatomba” 
va oferir un espectacle de gran 
qualitat, irrepetible, basat en 
improvisar històries a partir de les frases que en entrar a l’espectacle van escriure la quarantena 
d’assistents que van gaudir d’aquest original muntatge, al pati de la capella de Sant Cugat de Moja , 
sota l’organització de l’Ateneu Mogenc Fem Poble. Entrellaçant les frases escrites pel públic, els Impro 
Acatomba van poder connectar històries del gènere de l’oest, d’acció, d’amor i de suspens, amb un 
rap inclòs.


