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25 anys d’informació de proximitat

El butlletí municipal “Olèrdola informació” fa 
aquest mes de novembre 25 anys. Qui s’apropi a 
aquesta trajectòria amb perspectiva, comprovarà 
que la publicació editada per l’Ajuntament 
d’Olèrdola és tot un plural recull de l’activitat 
de l’administració municipal , però també del 
batec de la ciutadania. I és que l’”Olèrdola 
Informació” ha mantingut intacte des dels seus 
inicis  la voluntat de ser un instrument al servei 
del teixit associatiu del municipi, sense perdre 
la seva funció de mitjà de comunicació que 
apropa informacions i serveis de l’Ajuntament. 
Els canvis en el consistori, les modificacions de 
disseny o les variacions en periodicitat, no han 
alterat aquest fet distintiu de combinar institució 
i carrer. Ajuntament i activitat ciutadana.

Periodicitat mensual, canvis de disseny i 
distribució a tot el municipi

Presentació austera i contacte amb els 
veïns un cop al mes. Aquestes van ser dues 
característiques  dels inicis del butlletí d’Olèr-
dola que l’any 1995 el convertien en tota una 
novetat dins la comunicació institucional de les 
administracions locals a la comarca, marcada 
llavors per butlletins extensos i sovint amb 
periodicitats indeterminades o superiors al 
trimestre. Des del primer número i fins el gener 
de 2002, el butlletí es va editar a una tinta i 
amb una extensió de quatre pàgines. A partir 
del número 65, corresponent a febrer de 2002, 
el butlletí passa a imprimir-se a dues tintes i ja 
és de 8 pàgines. Amb excepcions puntuals per 
números especials, aquesta extensió es manté 
fins avui. El número 80, corresponent al juliol de 
2003, seria el primer a tot color.

Des de maig de 2009 a desembre de 2011, 
la maquetació també va ser assumida pel 
Servei de Comunicació de l’Ajuntament, que 
mai en aquests 25 anys ha deixat  d’elaborar 
els continguts del butlletí. Coincidint amb un 
canvi de disseny i “amb la voluntat de reduir 
despeses”, entre el febrer de 2012 i desembre 
de 2016, el butlletí passa a publicar-se cada 
dos mesos. La distribució mensual es recupera, 
ja per no perdre-la, el gener de 2017. Fruit de 
la licitació dels serveis d’edició i d’impressió del 
butlletí, des de gener de 2018 es produeix un nou 
canvi de disseny i s’amplia la qualitat del paper.

En aquests 25 anys, el butlletí s’ha repartit 
a tot el municipi. Un repte no sempre fàcil en 
un municipi tan dispers com Olèrdola. En una 
primera etapa a les urbanitzacions els exemplars 
es dipositaven en establiments públics i allà els 
obtenien els veïns.  La distribució s’assumia amb 
mitjans propis de l’Ajuntament i des del maig 
de 2017 ho va passar a fer  l’empresa Correos.

La distribució del butlletí també 
és utilitzada per l’Ajuntament en 
el repartiment d’altres materials 
d’interès per difondre serveis. Un dels 
més recordats són els plànols amb els 
canvis de sentits de circulació a Moja, 
Sant Miquel i Sant Pere Molanta, 
encartats en el butlletí de juliol de 
2008.

Apropar-se a la història d’Olèr-
dola dels darrers 25 anys

Alguns d’aquests canvis tècnics donen 
pistes del context en què es van 
produir. Però no hi ha altra forma més 
clara de comprovar l’evolució i funció 
del butlletí com el d’apropar-nos als 
seus continguts. Amb les possibilitats 
tècniques de 1995, el butlletí naixia 
amb l’ànim de ser àgil en transmetre 
els acords i actuacions derivats del 
màxim òrgan de decisió municipal, el 
ple. Des del primer número, la crònica 
periodística dels plenaris ha estat un  
contingut central de la publicació. 
També hi apareixien mensualment 
els telèfons d’interès, els horaris de 

fenòmens excepcionals, com la nevada del 14 i 
15 de desembre de 2001, que va ser recollida en 
un especial fotogràfic en el número 63.

Però no cal dir que és en les realitzacions 
d’infraestructures, l’activació de serveis i en els 
debats confrontats on el butlletí es converteix en 
una eina ineludible per qui vulgui conèixer des 
de novembre de 1995 què ha fet l’Ajuntament, 
qui ho ha promogut i amb quins suports ha 
comptat. Fer-ne una selecció representativa 
depassaria l’objecte d’aquest article.

Equipaments que s’estrenen, reclamacions 
de millores o canvis en la gestió de serveis 
municipals recollits en les pàgines de l’“Olèrdola 
Informació” exemplifiquen igualment que les 
actuacions no són immediates. Des de l’anunci a 
la seva posada en pràctica, hi ha un ampli temps 
de cocció. 

Amb l’ànim de facilitar el coneixement d’aquest 
testimoni de la història recent del municipi, 
l’Ajuntament d’Olèrdola posa a disposició de 
qui ho desitgi l’accés a tots els números de la 
publicació. Digitalitzats i en format pdf, tots 
els “Olèrdola Informació” es poden trobar 
a l’apartat dedicat als mitjans d’informació 
municipals de la web olerdola.cat, des del 
primer número fins aquest mateix que esteu 
llegint, el 241.

serveis municipals i “Ciutadans en actiu”, una 
secció que ressenyava amb brevetat notícies 
d’interès d’entitats.

Repassar les pàgines dels butlletins és acostar-
nos a la història d’Olèrdola d’aquests darrers 
25anys. Les notícies generades per l’Ajuntament 
tenen un pes preponderant, com és propi per la 
naturalesa de la publicació, però també tenen 
espai rellevant informacions del moment en 
l´àmbit social, cultural o esportiu. Així, un pot 
trobar-se ascensos dels equips de futbol, triomfs 
individuals d’esportistes del municipi o bé 
contrastar el pes que havien tingut disciplines 
ara inactives a Olèrdola. O el canviant impacte 
de proves organitzades al municipi.

La relació del municipi amb alguns esde-
veniments que han marcat l’actualitat nacional 
o internacional també es pot resseguir en les 
pàgines del butlletí. Un exemple el podem 
tenir en el rebuig a la guerra d’Iraq, segons 
recollia el número 77 d’abril de 2003; o bé els 
pronunciaments favorables al dret a decidir o la 
informació dedicada a destacar, en el número 
211, que “Olèrdola vota l’1 d’octubre i rebutja 
la violència policial”.

Les pàgines de la publicació permeten igualment 
comprovar trajectòries d’entitats i serveis , així 
com recordar com van commemorar els seus 
diferents aniversaris. O bé la incidència de 

A la web de l’Ajuntament ja es poden consultar tots els números publicats del butlletí “Olèrdola Informació” 
des del novembre de 1995

Número 1 del butlletí “Olèrdola Informació”.
Novembre de 1995
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Entrevista a Josep Mir, alcalde des de novembre de 1991 a maig de 2003
“Vam crear el butlletí per apropar tota la informació a tot el veïnat d’Olèrdola”

Josep Mir va ser alcalde des de novembre de l’any 1991 fins el maig de 
2003 i durant el seu mandat es va crear la publicació “Olèrdola Informació”. 
Va ser una de les primeres iniciatives públiques sorgides del govern escollit 
en les eleccions de maig de 1995. Ens ho recorda en aquesta entrevista

Per què  es va decidir crear el butlletí municipal?

Des del primer moment, jo diria que els consistoris anteriors també ho 
havien intentat, es volia apropar al màxim tota  la informació  a tot el 
veïnat. Per les característiques d’Olèrdola, amb pobles, urbanitzacions i 
barriades diferents. I perquè llavors les xarxes socials estaven molt lluny 
encara . Volíem aprofitar aquest mitjà de comunicació per explicar les coses 
que passaven al municipi i per tenir informat a tothom. També buscar una 
periodicitat suficient com perquè coincidís també amb els plens que es 
feien a l’Ajuntament, que també eren mensuals. A més de tenir a tothom 
informat, també que els grups polítics poguessin expressar la seva opinió 
i que les entitats del municipi expliquessin les seves activitats. A Sant 
Pere Molanta hi havia una publicació que ja feia aquesta feina, la Font-
Tallada. Es volia pensar en tot el municipi, intentar que tothom tingués 
la informació. En aquesta mateixa línia també es va crear una emissora 
municipal de ràdio: per explicar les coses que es feien.

En l’escrit de salutació de Josep Mir en el primer número del 
butlletí, ja s’apostava per característiques que s’han mantingut 
en el temps, com la periodicitat mensual i combinar la informació 
de l’activitat de l’Ajuntament amb la de les entitats. En aquells 
moments eren ben poques les publicacions municipals d’aquesta 
periodicitat i amb aquest perfil d’obrir-se a les entitats.

Aquesta era la idea. Obrir les portes a que la gent sàpiga què passa. Era la 
manera que teníem en aquells moments de poder–ho fer. Que les entitats 
es poguessin expressar? És que les entitats, si no és així, quina altra 
possibilitat tenien? Penso que és el que s’havia de fer i m’alegro moltíssim 
que això continuï dins del butlletí . Això vol dir que malament no es devia 
d’anar. No devia de ser cap idea dolenta. I devia de ser una cosa que tots 
plegats han anat estimant. I tots plegats ens hem de felicitar. No només els 
que vam “parir” la idea, sinó tots els que han anat al darrera i  ho han anat 
mantenint. Les coses de vegades són molt fàcils de fer, però de vegades 
consolidar-ho i mantenir-ho costa més.

Com notava l’Ajuntament la incidència del butlletí?  

Perquè de vegades arribaven queixes de veïns. Sempre hi havia “feed-
back” que tornava d’alguna forma o altra. Quan hi havia algun veí que li 
semblava que allò no era el que havia de ser, venia i t’ho deia. El “feed-
back” el notaves . Potser no hi havia cap canal establert de reclamacions, 
per constatar-ho després, però sí que és cert que veies que els veïns s’ho 
llegien. Que no només es feia servir per fregar. Fins i tot hi ha qui els 

col·lecciona i els te enquadernats. Si ara poguéssim fer el recull de tots els 
butlletins, veuríem que és la història d’aquests últims 25 anys del municipi 
d’Olèrdola, que ja és important. Segurament avui, amb twitter, faceboock, 
whatsapp i mil xarxes socials més que hi ha , això està “de modé” , 
desfasat. Però tot i amb això, crec que és important que es mantingui 
perquè en el fons queda . Moltes de les publicacions en xarxes socials 
s’esborren soles,  i en altres quan has de buscar hi ha tanta informació que 
al final t’acabes perdent. En canvi aquí, es pot tenir. 

En aquest context doncs, marcat per la presència de les noves 
tecnologies, considera que és necessari mantenir una publicació 
en paper?

Sí. És la meva opinió. L’opinió d’un senyor gran. Que ja comença a ser vell 
i que les noves tecnologies li fan més aviat por. Per tant, el paper més o 
menys ho domines. Jo crec que, malgrat tot, tenir aquest suport de paper  
no fa cap mal, sinó tot el contrari.

Què canviaria del butlletí? Si ara hagués d’impulsar la publicació, 
què introduiria?

Hi ha un punt que seria per a mi important  de fer , no només en el butlletí 
d’Olèrdola sinó en general. Que des de l’Ajuntament es tingués la valentia 
de dir “la setmana passada vam realitzar un acte ( el que sigui) i va anar molt 
malament, i a més a més el responsable es va equivocar”. Posar les coses 
que no són tan positives en el butlletí. Que la gent també ho veiés i digués 
“com a mínim admeten que de vegades les coses es poden fer millor” . És 
allò de “rectificar és de savis” o digueu-li com vulgueu...Demanar disculpes 
si t’has equivocat o quan les coses no han sortit prou bé, segons el que 
estava previst. Són d’aquelles coses que per a mi no anirien malament que 
hi fossin. Trobo a faltar aquest punt de reflexió de reconèixer coses que 
s’hagessin pogut fer millor. No només aquí a Olèrdola. A Catalunya és molt 
difícil trobar algun polític que demani disculpes. Darrerament n’hi ha hagut 
alguna, perquè era impossible de que no ho fessin. Però en general, no és 
el que donen. El mateix dir de les dimissions, que no hi són mai. És un punt 
d’humanitzar-ho tot, perquè al final, quan un té una responsabilitat , del 
tipus  que sigui, no tot ho fa bé. I de vegades dir, “m’he equivocat” potser 
no és cap mal i és humanitzar tot plegat. 

Sí que hi podrien haver més coses en el butlletí, però tot tampoc hi cap. 
Ha de ser concret i prou àgil com perquè les coses que es vulguin dir 
s’entenguin i arribin. Sense entrar en masses disquisicions. I si alguna cosa 
convé ampliar-la, potser és el moment de fer una convocatòria al butlletí 
per  veure’ns i  parlar-ne tots plegats.
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Entrevista a Josep Tort, alcalde d’Olèrdola del 2003 al 2015

“Vam veure que era una eina molt útil per informar de l’actuació de
l’Ajuntament, els serveis municipals i l’agenda de les entitats”

Durant gairebé la meitat d’aquests 25 anys de butlletí 
municipal va estar al capdavant del consistori Josep 
Tort. Va ser alcalde durant 12 anys, del 2003 al 2015. 
Amb ell repassem com va viure aquesta etapa de la 
publicació

Pel que fa als continguts una de les primeres 
mesures que es van introduir durant el seu 
primer mandat va ser incorporar la secció de 
les columnes d’opinió dels grups municipals. 
Per què?
Quan arribem al govern ens trobem una eina que 
considerem prou important per difondre totes les 
activitats que fa l’Ajuntament d’Olèrdola, com és 
el butlletí municipal. Li volíem donar la màxima 
pluralitat possible . Que totes les forces polítiques del 
municipi puguin expressar les seves idees a través del 
butlletí. No hem d’oblidar que és l’ eina més propera, 
conjuntament amb la ràdio, que arriba a cadascuna de 
les cases del municipi. Se’n  fa un repartiment porta 
per porta i vam considerar important que si volíem 
tenir aquesta pluralitat entre tots els partits polítics 
seria idoni donar un espai perquè poguessin explicar 
les seves idees i maneres de pensar. 

Un altre canvi va ser estètic. El butlletí  va 
passar a imprimir-se a  tot color.
Vam veure que era una eina molt útil per poder 
informar , no només de les obres, sinó dels serveis que 
podia donar l’Ajuntament. De les activitats culturals 
que hi havia al propi municipi. Era una manera 
d’apropar l’Ajuntament als olerdolencs i de que la 
gent del poble conegués quines eren les activitats 
que podien fer al nostre municipi. Llavors, si creiem 
en aquest projecte, si creiem en aquest butlletí, la 
millor manera era fer-lo atractiu visualment, perquè la 
gent s’hi pogués enganxar. Era canviar-li el format i 
fer-lo atractiu visualment i que la gent el veiés amb la 
necessitat de poder-lo llegir quan arribés a casa seva.

Creu que ha estat en algun moment una 
publicació governamental i no de municipi?
És evident que si tu el que estàs explicant és l’obra de 
govern, els partits que estan a l’oposició el que fan és 
dir que és una propaganda del propi Ajuntament. Però 
és que el nostre butlletí no anava simplement destinat 
a explicar aquestes coses, sinó també a explicar els 
serveis que hi havia del nostre municipi, els serveis que 
oferíem als veïns i que de vegades els veïns no se’n 
donen compte. Una cosa tan simple com, per exemple, 
posar els horaris de la deixalleria. A més a més , 
una cosa que nosaltres pensem que era important 
d’incorporar era l’agenda  de les activitats culturals 
del nostre municipi. Que la gent pogués participar dels 

al municipi, que no pas en un lloc on anar a buscar les 
notícies, perquè potser algú pot pensar que estan més 
condicionades per un color o altre.

En l’actual context dominat per les noves 
tecnologies, amb  canals  d’informació cada 
cop més segmentats, creu que segueix sent útil 
una publicació en paper que es distribueix de 
manera clàssica a les bústies del municipi?
Jo sempre he pensat que sí. Sempre he sigut una 
persona “de paper”. Les noves tecnologies permeten 
que la informació arribi més ràpid i sigui més eficaç, 
perquè , per exemple, es pot enviar un WhatsApp 
i als 30 segons ho poden tenir 300 o 400 persones. 
Però realment quan tu vols estar informat d’una cosa 
i tens ganes de saber , vas al paper . Llegeixes la no-
tícia, en llarg. Una cosa és quedar-te en el titular de 
la notícia. I l’altra és voler conèixer la realitat d’aque-
lla notícia, voler conèixer una mica més. I després, la 
premsa comarcal s’ha convertit també en un espai on 
tu vols conèixer quines són les activitats que es fan 
a tot arreu, i això és difícil d’informar a través de les 
noves tecnologies. T’agrada saber, per exemple, quins 
són els telèfons d’interès (és una cosa que la gent 
gran d’aquest poble guarda a casa seva). Saber les 
activitats, conèixer el programa. Som un municipi amb 
molta gent jove, però  també hi ha molta gent gran 
que encara és partidària de disposar d’aquesta activi-
tat. Encara vas a casa de la gent gran i tenen aquest 
butlletí en un espai diferent de l’altra documentació de 
la casa perquè hi ha aquests telèfons d’interès, horaris. 
I això em sembla positiu. A part de que t’assegures de 
que arribi a totes les cases perquè fas un repartiment 
porta per porta, perquè  la voluntat de l’Ajuntament és 
la de fer-ho arribar a tota la gent del municipi.

Què li canviaria al butlletí?
Això ja no em pertocaria a mi decidir-ho...Jo crec que el 
tema visual és absolutament prioritari i important. La 
fotografia fa que la gent acabi observant el butlletí. Si 
tu poses un butlletí molt dens, amb molta notícia, amb 
molta lletra, moltes vegades pot costar de llegir. Però 
si un veu  una fotografia atractiva és més probable 
que se’n vagi a llegir l’article referit a la fotografia. Si 
realment un el troba interessant , atractiu, encara que 
no vagi al detall del que és la notícia, com a mínim 
pot arribar a fullejar-lo i a interessar-se per les notícies 
del municipi.

actes cultuals. Fer viu el nostre municipi. Apropar les 
entitats, ajudar a desenvolupar les entitats culturals 
i la seva tasca i que cadascuna d’aquestes activitats 
tingués la publicitat necessària perquè qualsevol gent 
del municipi i de fora del municipi, a través de la ràdio, 
pogués participar-hi.

Un altre dels canvis introduïts durant el seu 
mandat va ser consolidar l’ampliació de les 
pàgines del butlletí, de 4 a 8.

Ens vam adonar que a vegades ens quedàvem curts 
si es volia  incloure tota aquesta informació que 
pretens donar, no tan sols la de posar fotografies de 
les obres al municipi. La Trobada pot ser un exemple. Si 
intentàvem que arribés a la màxima extensió possible 
de la gent, que  la gent en fos partícip, la manera més 
fàcil era explicar-ho a través del butlletí. T’adonaves 
que podria arribar-se a donar la situació de que les 
activitats de les entitats, aquells serveis que podia 
donar l’Ajuntament, quedaven una mica més reduïts 
d’espais. Nosaltres volíem donar-li la mateixa eficàcia, 
la mateixa preponderància que pogués tenir qualsevol 
altra notícia del municipi .

Dins de les mesures d’ajustament pressu-
postari que va adoptar l’Ajuntament, el butlletí 
també va patir restriccions i va passar a tenir 
una periodicitat bimensual, a partir de 2012 i  
fins acabar  2016
Quan hi ha les restriccions pressupostàries et dones 
compte que has de reduir, d’aquí i d’altres espais. 
Nosaltres vam continuar amb la idea que el butlletí 
municipal era una bona eina per arribar a totes les 
persones del nostre municipi. Que era una bona eina 
per difondre obra de l’Ajuntament, serveis i actes 
culturals, i per tant volíem que continués sent així.  
Els problemes pressupostaris són els problemes de 
sempre. En algun moment has de reduir per tots els 
espais. No tenia sentit que reduíssim les subvencions 
a les entitats, per exemple,  i no reduíssim aquestes 
publicacions. I el que vam intentar fer, de la manera 
més equilibrada possible, va ser reduir en tots aquells 
àmbits que no perjudiquessin el bon funcionament de 
l’Ajuntament i que no perjudiquessin al propi ciutadà, 
però que ens ajudessin a poder donar de la mateixa 
manera aquells serveis de més proximitat.

Durant els anys en què va ser alcalde, notava 
que el butlletí tenia incidència entre la 
ciutadania? Com ho notava ?
Ho notes en el mateix moment en què produeixes 
canvis. Quan tu estàs produint un canvi  de butlletí 
perquè sigui més cridaner, sigui més proper i  
atractiu...després tens resposta de la gent del municipi 
que se sent més informada. O que les pròpies entitats 
manifesten el seu agraïment perquè difons les seves 
activitats. T’adones que estàs fent alguna cosa 
que funciona. Sí que és cert que, malgrat això sigui 
així i es faci un repartiment porta per porta, aquest 
butlletí no arriba de la mateixa manera a tot arreu, 
a totes les persones. Hi ha gent que és més receptiva 
i participativa, i hi ha gent que no ho és tant. Que 
veu el butlletí com un paper més de publicitat i queda 
arraconat. La nostra idea , a través del repartiment 
porta per porta, a través de parlar amb la gent, a 
través d’introduir tots aquests actes de les entitats , 
és que fos com una eina de difusió d’activitats. Entenc 
que així ho ha fet també la premsa comarcal, que 
moltes vegades es transforma més en una eina per 
saber quines són les activitats que es fan als voltants o 
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Entrevista a l’alcalde, Lucas Ramírez

“Volem potenciar la comunicació amb les noves tecnologies sense deixar de 
banda el butlletí”

Lucas Ramírez va accedir a l’alcaldia després 
de guanyar les eleccions el maig del 2015. Va 
renovar mandat en els comicis de l’any passat. 
L’alcalde valora en aquesta entrevista l’actual 
moment del butlletí.

En l’actual era de les noves tecnologies, 
quin paper ha de jugar un butlletí com l’ 
”Olèrdola Informació” en la comunicació 
municipal?

El butlletí municipal en el seu moment neix per 
poder comunicar les notícies i la feina feta des de 
l’Ajuntament a tots els veïns i veïnes. Com una 
de  les primeres maneres de comunicar-se més 
directament amb els veïns. Després d’aquests 25 
anys , hem evolucionat molt. Sí que ara estem 
en l’era de les noves tecnologies . Hi ha molts 
mitjans més de comunicació. El paper del butlletí 
també és important, igual que la resta de mitjans. 
No ha de perdre importància , però sí que ara 
comptem amb la difusió de la resta de canals 
de comunicació. Encara apostem pel butlletí com 
a manera directa d’informar, però també volem 
evolucionar i igualment  s’està fent difusió a 
través de WhatsApp, twitter i altres mitjans de 
comunicació que té l’Ajuntament, com la pàgina 
web. Volem potenciar tots els mitjans de noves 
tecnologies , però sense deixar de banda el 
butlletí. Al final hem d’arribar al màxim de gent 
possible. No tothom utilitza els mateixos mitjans 
i per això ha d’haver-hi varietat de mitjans de 
comunicació i de canals de comunicació.

Durant el seu primer mandat es van 
licitar els serveis d’edició i d’impressió 
del butlletí i això també va comportar 
un canvi d’imatge. El producte resultant, 
després de 3 anys, com el valora?

De moment bé, positiu, en el sentit de que hem 
mantingut la línia .Ens ha permès segurament 
ser una mica més àgils i poder millorar en 
alguns aspectes, com pot ser la imatge i fins i 
tot el “timing” de redaccions i de poder enviar el 
butlletí. Això també ha anat paral·lelament amb 
la licitació del servei de repartiment, adjudicat 
a Correos, que també se’n fa càrrec d’aquesta 
distribució i això ha permès millorar el temps 
d’entrega .

Els continguts continuen sent elaborats 
per l’Ajuntament, a través del Servei de 
Comunicació. Per què es manté aquest 

impediment. Els veïns poden utilitzar tant la 
ràdio com el butlletí municipal per transmetre les 
seves inquietuds o propostes i el que faci falta. 
És un mitjà que és útil per tothom. És el butlletí 
municipal. Ha de mantenir aquesta neutralitat 
sobretot a l’hora de transmetre notícies. Hi ha 
d’haver-hi total transparència i lliure expressió.

Què canviaria del butlletí?

Està bé en contingut. Ni és excessiu ni és poc. 
A vegades pots pecar d’excessiu i fer-ho avorrit. 
Crec que conté les notícies importants que poden 
haver-hi durant el mes . Els comentaris dels grups 
polítics o les activitats que es facin al municipi. 
D’incloure? Sempre es poden fer millores en tot. 
Crec que hem de fer que sigui també un portal 
on també el comerç local tingui veu. I més amb 
els temps que estem vivint. Donar a conèixer a 
vegades aquests establiments. També podria 
servir per altres activitats econòmiques que hi 
ha al municipi. I és que sí que t’adones de que, 
en ser tan dispers Olèrdola, això pot fer que 
cadascú visqui en la seva “zona de confort” . I 
de vegades una part de la població no coneix 
una activitat que potser està a un quilòmetre 
o dos de distància, al mateix municipi. I això 
podria ser el cas d’una hípica, una perruqueria, 
o d’algun taller, per exemple. A vegades anem a 
altres municipis a fer l’activitat, quan al municipi 
també hi tenim aquesta activitat. També pot 
ser una manera de donar a conèixer aquestes 
activitats que hi ha al municipi i de difondre-les 
entre  la població.

model des de l’inici de la trajectòria 
del butlletí?

Perquè funciona. No tothom té els 
mitjans per veure totes les coses per 
tot arreu i al final, com més varietat de 
canals de comunicació hi hagi , a més 
gent arribarem.

El butlletí conté informació 
generada per l’Ajuntament , amb 
protagonisme de les cròniques dels 
plens municipals i d’accions que 
promou la mateixa administració, 
però també combinada aquesta 
informació amb notícies generades 
per les entitats. És un plantejament 
útil de mantenir?

El butlletí és municipal. Dones informació 
de l’Ajuntament. No és un butlletí de 
l’Equip de Govern ni dels polítics que 
hi ha al capdavant. Sí que l’Equip de 
Govern transmet la feina que fa a través 
del butlletí. Hi ha total transparència 
i drets d’oportunitat perquè qualsevol 
pugui passar informació , sense cap 
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Congelats impostos i taxes municipals per a l’exercici 2021
Les modificacions incentiven les energies renovables i promouen habitatge assequible

En sessió telemàtica de ple celebrada el 20 d’octu-
bre, l’Ajuntament d’Olèrdola va aprovar inicialment 
les ordenances fiscals pel 2021 amb els vots a favor 
d’ApO, les abstencions de Marta Mestre, PSC-Units 
i ERC; i el vot en contra de JxO. Un dels principals 
continguts de l’acord  és que no s’incrementa cap 
taxa ni impost municipal, tal i com assenyalava du-
rant la sessió el mateix alcalde d’Olèrdola i regidor 
d’hisenda, Lucas Ramírez. Ramírez va exposar que 
les ordenances havien estat treballades amb tots els 
grups de l’Ajuntament i tenien la voluntat de preveu-
re afectacions per la crisi de la Covid 19. Dos dels 
eixos de les modificacions són incentivar les energies 
verdes i promoure habitatge assequible.  

Bonificacions per promoure energies renova-
bles i lloguer assequible
Entre les modificacions en l’IBI, Ramírez posava l’ac-

Tenint en compte la seva incidència mínima en els ingressos municipals, 
el grup del PSC-Units també proposava que es bonifiqués al 100% la 
taxa de terrasses.

Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, explicava que el 
govern parlava de treball conjunt per fer les ordenances, però en canvi 
no s’havia fet cas als grups quan van coincidir en dir que era un error 
bonificar a les famílies nombroses sense tenir en compte la renda. Per 
Villanueva, aquesta bonificació plantejada pel govern “és de dretes”.

Des de Junts per Olèrdola també s’assenyalava que altres ajuntaments 
estaven aprovant bonificacions més elevades per promoure instal·la-
cions d’energies renovables. Villanueva també explicava que el govern 
només havia assumit una única proposta d’un grup de l’oposició i la 
resta no ho havia recollit

Junts per Olèrdola també manifestava que , a causa de la revisió cadas-
tral, les famílies que no són nombroses pagaran més IBI.

La portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, va iniciar la seva intervenció 
subratllant que “ens ha costat 5 anys que ApO ens convidés a participar 
en la confecció de les ordenances fiscals”. Mascaró entenia que en l’ac-
tual context les propostes havien de ser prudents i curoses. Va esmentar 
que durant el confinament es van pactar mesures com reduir els requi-
sits per a rebre la bonificació per l’ús de les deixalleries. També va fer 
notar que ERC manté la proposta, no acceptada, de fixar la taxa de les 
escoles bressol en funció de la renda. Mascaró també va emfatitzar que  
després de 5 anys proposant-ho, s’ha aconseguit que la bonificació per 
renda en la taxa de recollida de residus no es limités als majors de 65 
anys. ERC manifestava que els hi havia costat tant com va costar en el 
seu dia eliminar la taxa per tenir l’aparell de teleassistència i anunciava 
que “no defallim” en la reclamació de canviar la taxa de les escoles 
bressol i definir-la d’acord a la renda. ERC també va assenyalar que “ser 
família nombrosa no és sinònim que necessitar ajut”. Per concloure, 
ERC exposava que s’abstenien en les ordenances perquè “no podien 
votar-hi en contra perquè ens hi han deixat participar”. 

El portaveu del govern municipal, Jordi Catasús, agraïa en nom d’ApO 
l’esforç i la col·laboració de tots els grups per elaborar les ordenances 
fiscals i manifestava que s’havia de seguir “en aquesta línia de treballar 
conjuntament”

cent en la tornada al 50% de bonificació per a famílies nombroses i 
les bonificacions introduïdes per propietaris que posin el seu habitatge 
en règim de lloguer a preu assequible. Les ordenances passen també a 
precisar que es bonifica el 50% de l’impost en cas d’instal·lar plaques 
fotovoltaiques i un 30% si són tèrmiques. En el cas de l’impost de cons-
truccions i obres la bonificació és del 50% per instal·lar plaques foto-
voltaiques  en habitatges i del 25 % en el cas d’indústries. Es bonificarà 
el 80% d’aquest impost en els propietaris que facin reformes en un 
habitatge que després es posi en règim de lloguer assequible. També es 
redueix un 50% la taxa als establiments per ocupació de la via pública 
amb terrasses.

En la taxa de recollida de residus s’elimina el requisit de tenir 65 anys 
o més per accedir a la bonificació del 50% en cas de rendes baixes. 
Per rebre la bonificació del 25% d’aquesta taxa per ús continuat de 
la deixalleria, caldrà acreditar un mínim de 18 usos l’any i no 24. I la 
bonificació del 15% per fer autocompostage passa de nou a ser com-
patible amb l’obtenció de la bonificació per ús de les deixalleries. També 
es precisa que si es cobra la taxa de residus comercials no es cobrarà la 
taxa assimilable a residus domèstics per locals tancats.

Lucas Ramírez posava l’accent en què moltes de les modificacions ha-
vien estat treballades conjuntament en les reunions mantingudes amb 
els grups municipals.

Cinc abstencions i un vot en contra
Marta Mestre, que en aquest ple s’estrenava com a regidora no adscrita 
després de deixar el grup de Junts per Olèrdola, destacava les millores 
en bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques i les que busquen 
incentivar el lloguer assequible. Es mostrava en desacord amb la boni-
ficació del 50% per terrasses i entenia que calia que arribés al 100%. 
Mestre explicava que s’abstenia perquè no havia participat en el de-
bat previ per elaborar la proposta d’ordenances però considerava que 
“s’havia treballat pel bé del municipi”. 

El regidor del PSC-Units, Joan López, hagués aprovat un terme mig en la 
bonificació de l’IBI per a famílies nombroses entre el que estava vigent 
aquest 2020 i el que es proposava pel 2021. Per López “no és just que 
es bonifiqui independentment de la renda”.  

Durant el 2021 el Centre Cívic La Xarxa continuarà sent la seu temporal 
de l’Ajuntament d’Olèrdola
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Per unanimitat, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava el 20 d’octubre 
el Pla d’Actuació Local d’Habitatge. Un dels seus principals propòsits és el 
de promoure l’accés a habitatge assequible als joves del municipi perquè 
no es vegin obligats a marxar d’Olèrdola pels elevats preus. I és que, segons 
recull la diagnosi del Pla que ha elaborat la Diputació, la franja d’edat dels 
18 als 35 anys va passar a representar el 20% de la població del municipi 
el 2008 a ser inferior al 10% l’any 2018, tal i com recordava l’alcalde, Lucas 
Ramírez, durant el ple.

Captar habitatge buit per destinar-lo a lloguer assequible

Una línia d’actuació per frenar aquesta tendència és el de la “captació 
d’habitatge buit per destinar-lo a lloguer assequible”. Per això l’alcalde 
destacava que el Pla preveu que s’incentivi  l’arranjament d’habitatge buit 
per posar-lo en règim de lloguer assequible, a través de bonificacions de l’IBI 
i l’ICIO o el pagament de les certificacions necessàries. Aquest habitatge es 
destinaria a cobrir la demanda de la població entre els 18 i els 40 anys.

Una altra de les línies d’actuació que l’alcalde destacava del Pla és la 
d’estudiar la viabilitat de construir habitatge social en terrenys de propietat 
municipal ubicats al nou sector urbanitzat de La Plana de Moja.

Marta Mestre, regidora no adscrita, indicava que per fomentar que els joves 
es quedin al municipi “calen serveis” i esmentava les “mancances” que hi 
havia en pobles com Moja amb el tancament de comerços.

El regidor del PSC-Units, Joan López, exposava que fomentar l’accés a 
l’habitatge assequible “era una necessitat objectiva” i posava l’accent en la 
recomanació de facilitar habitatge protegit. Per López, aquestes polítiques 
adreçades als joves són necessàries per frenar l’envelliment del municipi. 

Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, recordava que en 
altres ocasions l’Ajuntament havia anunciat accions en aquesta matèria 
“però després no es plasmen i no s’acaba de fer res”. Villanueva va referir-
se a que a Olèrdola en anteriors mandats s’havia fet habitatge protegit i 
també posava l’accent en què, a més d’habitatge, els joves per quedar-se al 
municipi han de disposar de serveis. 

S’aprova per unanimitat el Pla Local  d’Habitatge
El principal propòsit és el de facilitar lloguer assequible al jovent

La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, considerava que la diagnosi que havia 
elaborat la Diputació “ens ha de fer reflexionar”, per afegir que també 
calen polítiques perquè els joves no hagin de dedicar bona part dels seus 
ingressos a pagar habitatge. Per això entenia que cal defensar salaris 
que no siguin precaris. La portaveu del grup d’ERC va assenyalar que 
l’informe del Pla era de l’abril de 2019 i va demanar actualitzar el calendari 
d’actuacions. En aquest sentit va proposar que es contemplessin actuacions 
adreçades als grans tenidors, com els bancs, que puguin tenir habitatge buit 
al municipi. Des d’ERC també es va defensar que l’habitatge social que es 
pogués construir es destinés a lloguer , i no en propietat,  com va passar fa 
uns anys a Olèrdola. 

L’alcalde va respondre que la calendarització del pla està actualitzada i 
ja s’havien fet campanyes i promocions que es proposaven en pla. Lucas 
Ramírez destacava que el Pla no ha de quedar “en un estudi” i oferia treball 
conjunt a la resta de grups municipals per treballar les bases d’ajut que 
concretin les línies incloses en el Pla Local d’Habitatge.

Preparatius per a fer el passeig que unirà el Sindicat i el cementiri de Moja
Abans d’acabar aquest 2020 es preveu finalitzar la 
redacció del projecte modificat per a la formació d’un 
passeig per a vianants entre el Celler Cooperatiu i el 
cementiri de Moja.

Un cop fet el projecte inicial, des de l’Ajuntament s’ha 
considerat necessari modificar-lo i dividir-lo en dues parts: 
una prèvia de soterrament i millora d’instal·lacions i una 
segona part que contemplarà les obres de pavimentació 
i de millora de l’accessibilitat i mobilitat d’aquest vial. 
L’àmbit d’actuació del passeig per a vianants és de 505 
metres lineals , amb una superfície de 1.750 metres 
quadrats incloent la voreta i els marges i preveient 
la continuació del passeig fins a l’entrada de la finca 
municipal de la Muntanyeta. El pressupost de l’actuació  
és de 318.0006. Per a la realització de les obres de la 
segona part s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació 
de Barcelona.  Les obres es preveuen realitzar l’any 2021 
i tenen un termini d’execució de 5 mesos.

S’avaluarà la construcció d’habitatge social en terrenys de l’Ajuntament
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Per via d’urgència, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovava el passat 20 d’octubre  
licitar les obres de millora dels ferms i 
senyalitzacions dels camins municipals. 
Comptant els dos conceptes, el concurs es licita 
per un import de prop de 622.0006, dels quals 
la major part (538.000) es preveuen destinar 
a la millora de ferms. La licitació es va aprovar 
amb els vots a favor d’ApO, les abstencions de 
Marta Mestre i del PSC-Units, mentre que JxO i 
ERC votaven en contra.

Per exposar la inclusió  del punt per via 
d’urgència en el ple, l’alcalde, Lucas Ramírez, 
va assenyalar que el concurs que es convocava 
superava els 600.0006 i , en depassar el 10% 
del pressupost aprovat inicialment, s’havia 
d’aprovar per ple. També va fer notar que es 
portava tot l’any treballant en la proposta i 
es buscava poder fer la contractació de l’obra 
abans de finalitzar aquest any.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme i de via 
pública, recordava que a finals del 2018 es va 
aprovar un projecte de reparació de ferms en 
diferents punts del municipi. Aquest projecte 
tenia quatre fases i la primera, la corresponent 
a la part del camí Rossend Montané que uneix 
el revolt de Mas Granell fins a Daltmar, ja es 
va completar durant l’estiu de l’any passat. 
El projecte que es licita, amplia aquesta 
planificació inicial incorporant recomanacions 
realitzades per un estudi de mobilitat elaborat 
per la Diputació, preveient també la millora de 
ferms en els polígons de Sant Pere Molanta i del 
Clot de Moja. Samblás resumia que aquest és un 
projecte més ambiciós que actuarà en la millora 
de “tots els camins de titularitat municipal”. 

Es licita la millora de ferms i senyalitzacions dels camins municipals

Dues abstencions i 3 vots en contra

La regidora no adscrita, Marta Mestre, es va 
abstenir. Mentre que els tres grups municipals 
del PSC-Units, Junts per Olèrdola i ERC, 
coincidien en assenyalar que el govern havia 
actuat amb “precipitació” a l’hora de traspassar 
la informació .

Joan López, regidor del PSC-Units, entenia 
la necessitat i urgència de les actuacions de 
millora en els camins, però lamentava aquesta 
“precipitació”. Sumant-se a una petició prèvia 
feta per ERC, va assenyalar que no tenia cap 
problema en poder fer un ple extraordinari i 
urgent, sense remunerar, per aprovar aquest punt.

Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per 

Olèrdola, també subratllava que eren necessàries 
actuacions de millora a l’eix Rossend Montané o 
en punts de l’interior del poble de Sant Miquel, 
però considerava que no podia aprovar una 
licitació quan la proposta la rebien poques hores 
abans del ple.  Villanueva indicava que el govern 
portava a ple aquesta licitació només  perquè 
passava dels 600.0006 i resumia que estava 
“d’acord en invertir, però no així” .

La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina 
Mascaró, assenyalava que en la informació 
enviada hores abans del ple no hi havia ni 
l’informe de la part econòmica ni de secretaria. 
Mascaró subratllava que calia invertir en millorar 
l’eix Rossend Montané però havien de votar en 
contra per no haver tingut tota la informació.

Adjudicades les obres d’arranjament i millora de les rotondes
L’arranjament i millora estètica de les rotondes d’Olèrdola va ser 
el projecte escollit en el procés participatiu convocat per triar 
una inversió que s’incorporés al pressupost de l’Ajuntament 
d’Olèrdola de 2018. La tramitació dels projectes es va veure 
alentida perquè les carreteres no són de titularitat municipal 
i calia l’acord amb altres administracions, a més de l’efecte 
per l’aturada de l’activitat pel confinament. El 22 d’octubre es 
signava l’adjudicació d’aquestes obres que transformaran les 
rotondes d’accés a Moja, les dues rotondes d’entrada a Sant 
Miquel i la d’entrada a Sant Pere Molanta.

Els projectes inclouen la incorporació del nom del nucli a la 
rotonda i la millora de les condicions estètiques, de seguretat i 
funcionalitat de l’espai sobre el que s’intervé.

En cada rotonda es col·locarà unes lletres corpòries de formigó amb el nom del nucli amb un marc metàl·lic superior en el qual es podrà llegir el nom del 
municipi. Es contempla també l’enjardinament interior de les quatre rotondes amb plantes de tipus herbaci autòctones mediterrànies que no entorpeixin 
la visibilitat que requereixen les vies. A la franja més externa de la rotonda es disposarà un acabat de reblert de grava ceràmica reciclada. Finalment, per 
garantir una major visibilitat, també es farà el pintat del paviment de la vorera perimetral .Les obres tenen un termini d’execució de 4 mesos.

Imatge d’arxiu de millores al camí de Daltmar

Fotomuntatge inclòs en el projecte bàsic i executiu
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S’avança en el pas a plataforma única dels carrers dels centres de Moja, 
Sant Miquel i Sant Pere Molanta

Durant la darrera setmana d’octubre començaven les obres de reforma 
i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament d’Olèrdola . Els treballs s’han 
iniciat després que el contracte inicial es modifiqués un cop es va 
comprovar l’estat real de l’estructura i de l’edificació. A més dels canvis 
en el projecte, un altre factor que ha condicionat l’inici de les obres ha 
estat la situació generada per la COVID-19.

Les obres tenen un pressupost de prop de 700.0006 i el període 
establert d’execució és de 10 mesos.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha subratllat que la reforma i 
ampliació de l’edifici consistorial suposarà una millora en els serveis 
que oferirà l’administració municipal als ciutadans. A causa de les obres, 
les oficines de l’Ajuntament romanen de manera provisional al Centre 
Cívic La Xarxa de Moja.

S’inicien les obres de reforma i 
ampliació de l’edifici de l’Ajuntament

A punt d’iniciar-se la redacció del 
projecte d’urbanització de Can Trabal
Durant l’apartat d’informacions de les diferents regidores del ple del 
passat 20 d’octubre, Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, donava a 
conèixer que la Diputació de Barcelona   ja havia informat de l’equip 
que portarà a terme la redacció del projecte d’urbanització de Can 
Trabal. Juanma Samblás destacava que “és un pas previ imprescindible 
per assolir l’objectiu de recepcionar la urbanització” . Un cop iniciats 
els treballs, d’aquí pocs dies, es preveu que la redacció s’enllesteixi en 
un any.

Abans d’aquest anunci, el ple aprovava una moció que rebutja la 
inhabilitació de Quim Torra. L’acord es va prendre amb els vots favorables 
de la regidora no adscrita, Marta Mestre; JxO; ApO i ERC; i l’abstenció 
del PSC-Unit. Per unanimitat el plenari també acordava una moció de 
rebuig al tancament de Robert Bosch i que apostava per promoure un 
pla industrial pel Penedès que contemplés la reconversió d’indústries 
per adaptar-se al vehicle elèctric.

En el pla d’accessibilitat municipal d’Olèrdola es va detectar que als centres 
dels tres nuclis històrics del municipi (Moja, Sant Miquel d’Olèrdola i Sant 
Pere Molanta) la majoria dels carrers són estrets, amb una secció de 
menys de 7 metres d’amplada. Per tal de complir amb els requeriments 
normatius d’accessibilitat, s’assenyalava que aquests carrers haurien de 
passar a plataforma única. Amb la voluntat de complir amb aquest criteri, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha licitat per un import global de 71.000 euros la 
redacció dels projectes d’urbanització en els carrers dels centres històrics 
dels tres nuclis. Un cop adjudicada la redacció, s’ha fixat un termini de 6 
mesos per a l’elaboració dels projectes de pas a plataforma única dels 
carrers dels centres de Sant Miquel i de Sant Pere Molanta i de 8 mesos en 
el cas del de Moja.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, recordava que a Sant Miquel ja s’ha 
fet una primera fase d’aquestes previsions d’accessibilitat i ara s’afrontarà 
la part que resta del nucli històric. A Sant Pere Molanta, el carrer Sant Pere 
ja és de plataforma única i en breu es realitzarà l’actuació al carrer Manel 
Crespo. Ramírez assenyala que amb la redacció que ara es licita s’inclou la 
reurbanització del final del carrer Sant Ramon, el carrer Sant Roc i el tram 
final del carrer Milà i Fontanals, preveient en aquest cas la seva connexió 
amb el camí de vianants que s’inicia per connectar el poble amb el barri de 
Can Ferran. Al poble de Moja, l’actuació planificada en el centre del poble 
és de molta envergadura i es preveu realitzar en tres fases. 

El pas a plataforma única ha de fer més atractius els centres històrics dels 
pobles per poder passejar amb seguretat, prioritzant els vianants, tal i com 
subratlla l’alcalde. 

Lucas Ramírez avançava que, un cop fetes les redaccions i aprovats els 
corresponents projectes, la previsió és que les obres puguin començar el 
2022. 

Fotomuntatge inclòs en el projecte bàsic i executiu
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Després d’acumular-se incidències constants i queixes dels veïns per 
abocaments incontrolats a la deixalleria de Daltmar, especialment per 
runes, l’Ajuntament d’Olèrdola ha decidit traslladar els contenidors de 
recollides selectives de l’actual deixalleria i ubicar-los a 150 metres de 
distància, a l’Avinguda Sant Miquel d’Olèrdola. La instal·lació passarà a 
estar inactiva a partir del mes de gener, dins d’aquesta “redistribució de 
serveis”, tal i com resumia la regidora de medi natural de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Mireia Mancera. 

La deixalleria de Daltmar estava concebuda com una instal·lació   adreçada 
principalment a la població més propera, la que resideix a la urbanització. 
La seva capacitat es definia per la previsió d’usuaris i per l’horari d’obertura, 
els divendres no festius de 15 a 18 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores. 
L’abocament de runes i altres residus no autoritzats ha comportat un 
reiterat cost extraordinari  que repercuteix en l’Ajuntament. La regidora 
de medi natural apuntava que prop del 70% de residus indeguts que es 
llençaven eren runes que es dipositaven fora d’horari, sense possibilitat 
de control. Mancera subratlla que a la deixalleria de Daltmar “mai no 
ha estat permès” dipositar-hi runa i que per a fer-ho cal desplaçar-se a 
instal·lacions autoritzades , com la de Vilafranca. Des de l’Ajuntament 
d’Olèrdola s’assenyala que “no es treuen serveis” i s’insisteix en destacar 
que aquesta redistribució busca també  facilitar un major control i ordre en 
la recollida selectiva de residus a Daltmar.

Es podran fer les mateixes recollides selectives

A més del desplaçament dels contenidors a una nova zona  molt pròxima i de 
reforçar-los en altres punts de la urbanització, l’Ajuntament ha determinat 
altres accions per garantir que a Daltmar es puguin fer les mateixes 
recollides selectives que es podien fer a la instal·lació de la deixalleria. Amb 
aquesta voluntat de mantenir serveis, l’Ajuntament facilita les recollides 
domiciliàries gratuïtes d’andròmines, mobles vells i voluminosos, així com 
de poda i de restes vegetals. La recollida de mobles vells es fa a petició dels 
veïns un  cop a la setmana, els dimarts, i la recollida de poda passarà a fer-
se dos cops al mes, a partir de febrer. Així ho anunciava l’alcalde d’Olèrdola, 

Es redistribueixen serveis per facilitar les recollides selectives a Daltmar

Lucas Ramírez, que posa l’accent en què “el sobrecost extraordinari” que 
comportava la resolució d’incidències a la deixalleria ara es destinarà a la 
millora de serveis que repercuteixen directament en Daltmar. 

L’alcalde subratlla la necessitat de resoldre la problemàtica dels dipòsits 
incontrolats il·legals que provoca  “mala imatge i transmet deixadesa”. 
Des de l’Ajuntament s’han decidit altres mesures, més enllà d’aquest 
augment que s’aplica  des d’octubre a la recollida de mobles i andròmines 
i de l’increment que en breu hi haurà de la recollida domiciliària de poda 
i de restes vegetals per passar a fer-se dues vegades al mes. Així ,  Lucas 
Ramírez també assenyalava que aquest treball de millora en la gestió de 
residus i en l’espai públic es traduirà en una major neteja de parcel·les, el 
manteniment de les franges perimetrals de protecció i un impuls al servei 
de manteniment de jardineria i de zones verdes.

Finalment, Ramírez també recorda que a partir del mes de gener els usos a 
Olèrdola dels serveis gratuïts de recollida de poda i de restes vegetals, així 
com el de mobles vells i andròmines, també comptabilitzaran per a poder 
obtenir el 25% de bonificació en la taxa d’escombraries.

Es bonificaran les recollides domiciliàries de poda i de mobles vells

A partir de gener, els usos a Olèrdola dels serveis gratuïts de recollida 
de poda i de restes vegetals, així com el de mobles vells i andròmines, 
també comptabilitzaran per a poder obtenir el 25% de bonificació en la 
taxa d’escombraries. Fins ara, per obtenir aquesta bonificació atorgada 
per l’Ajuntament d’Olèrdola, els veïns i establiments havien d’acreditar un 
ús continuat de la deixalleria un mínim de 25 vegades l’any ,a excepció 
d’aquest 2020, en què aquest requisit s’ha reduït a 18 vegades degut 
al tancament de les deixalleries durant el confinament. Així, durant el 
2021, els usos que els veïns d’Olèrdola facin d’aquests serveis de recollida 
domiciliària de poda, restes vegetals, mobles i andròmines  també es 
podran afegir als usos de les deixalleries per a poder acumular les 25 
utilitzacions mínimes requerides per a obtenir la bonificació del 25%.

L’Ajuntament habilitarà un sistema de timbratge perquè els veïns puguin 
acreditar haver utilitzat aquests serveis de recollides domiciliàries, tal 
i com passa com quan es va a la deixalleria. L’alcalde d’Olèrdola, Lucas 
Ramírez, precisava que els usos amb aquesta ampliació de les possibilitats 
de bonificació, es podran acreditar des de l’1 de gener i durant  tot l’any 
2021, mentre que  la bonificació efectiva l’obtindrien els veïns a principis 
de 2022.

El servei  gratuït de recollida a domicili de poda i de restes vegetals es 
presta  a tot el municipi. Cada nucli té assignat com a dia de recollida un 

dimarts al mes. A Moja se li assigna el primer dimarts de mes; a Daltmar, el 
segon;  el tercer dimarts de mes, toca el torn a Can Trabal; mentre que en 
el quart dimarts de mes la recollida es fa a Sant Miquel, Sant Pere Molanta, 
disseminats i barriades.

De la seva banda, després de doblar-ne la freqüència des del mes passat, 
el servei de recollida de mobles vells i andròmines a domicili es fa cada 
dimarts. Per utilitzar aquestes recollides gratuïtes només cal trucar al 
telèfon de l’Ajuntament d’Olèrdola, el 93 890 35 02.

Comptabilitzaran per poder obtenir el 25% de bonificació en la taxa d’escombraries

Amb la reordenació de serveis l’Ajuntament vol evitar els 
abocaments incontrolats
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Es difonen els serveis 
socials entre els majors 
de 80 anys

A través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
durant el mes d’octubre s’han realitzat entrevistes 
personalitzades al col·lectiu de veïns d’Olèrdola 
que tenen més de 80 anys. Tal i com confirmava 
la regidora de serveis socials de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Anna Boada, es van fer 33 entrevistes 
que van permetre difondre entre aquest col·lectiu 
els serveis que ofereixen els Serveis Socials 
municipals i detectar necessitats. 

Les entrevistes es van realitzar tenint com 
a referència el padró d’habitants de l’any 
2019. Qui tingui 80 anys o més i no hagi estat 
entrevistat, i desitgi mantenir aquest contacte, 
ho pot comunicar als mateixos serveis socials de 
l’Ajuntament. 

Ana Boada apuntava que entre la gent gran del 
municipi de més de 80 anys existeixen realitats 
diverses. Persones que han arribat “ben fortes” 
a aquesta edat, i d’altres amb necessitats de 
serveis d’atenció.

La regidora subratllava que les entrevistes han 
estat un canal de comunicació directe que ha 
permès difondre entre aquest col·lectiu que 
a Olèrdola es disposa d’uns serveis socials 
municipals, ben a prop seu, prestats directament 
per l’Ajuntament.

Més targetes moneder
En un altre àmbit de coses, Boada també feia 
notar l’increment d’atencions prestades des 
dels  serveis socials de l’Ajuntament amb motiu 
de la crisi sanitària i econòmica vinculada a la 
COVID-19. Un clar exemple d’aquest increment 
d’actuacions són les targetes moneder que 
es faciliten a famílies necessitades d’Olèrdola 
amb fons municipals. Després d’incrementar-se 
l’aportació de l’Ajuntament per aquest concepte, 
ara es faciliten a 20 famílies. També s’atorguen 
ajuts urgents a famílies amb pocs recursos per 
a fer front a pagaments de subministraments o 
d’habitatge

Participació en el projecte “Aquí STEAM” de la UPC
L’escola Rossend Montané de Sant Pere 
Molanta és un dels 28 centres , entre escoles 
i instituts, que participen en el projecte 
“Aquí STEAM” de la UPC. Es tracta d’una 
iniciativa de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) per atreure talent femení als 
estudis de tecnologia i enginyeria, adreçada 
específicament a noies d’entre 9 i 14 anys 
de Catalunya. El programa vol trencar els 
estereotips i rols de gènere establerts en la 
societat i fer visibles nous referents femenins 
d’una manera atractiva i propera per a les 
noies.

Aquest projecte té el propòsit de posar en 
valor els àmbits STEAM (sigles en anglès 
de ciències, tecnologia, enginyeria, art i 
matemàtiques) i demostrar que les capacitats 
professionals no estan vinculades al gènere. 
A la comarca de l’Alt Penedès l’altra centre 
que hi participa és l’escola La Cabana de Les 
Cabanyes.

La directora de l’escola Rossend Montané, 

Anna Boada, regidora de Serveis Socials

Les accions van iniciar-se el curs passat

Àngels Urgell, resumia que l’objectiu és el de 
fomentar vocacions científiques entre les noies, 
una vegada s’ha constatat que quan s’arriba al 
cicle mitjà de Primària costa mantenir  l’interès per 
les ciències entre les alumnes. La participació en 
el projecte, iniciada el curs passat, els ha permès 
comptar a l’escola amb xerrades inspiradores 
com la que va oferir Rosa Giralt, professora de 
la UPC; així com realitzar xerrades amb mares 
de l’escola que treballen en l’àmbit científic o bé 
visitar a Barcelona el “superordinador”.
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Es posa a la venda el conte “La família Panellet i la caixa màgica”
Divendres 30 d’octubre els alumnes de 6è de l’escola Circell de Moja 
van  recaptar 288 6 amb la venda del conte “La família Panellet i la 
caixa màgica”. Malgrat les dificultats que comporta l’actual context, 
amb les restriccions de mobilitat decretades per a frenar la propagació 
de la COVID-19, es van poder vendre a la parada instal·lada davant 
de l’escola fins a 72 exemplars d’aquest conte. Editat per l’Ateneu 
Mogenc, “La família Panellet i la caixa màgica” és un conte que van 
escriure els alumnes que el curs passat feien 5è i 6è a l’escola Circell, 
amb il·lustracions a cura dels alumnes de p3 a 4t.

Qui estigui interessat en adquirir el conte pot contactar amb l’Ateneu 
Mogenc, a través de l’adreça de correu electrònic ateneumogenc@
gmail.com . L’entitat s’encarregarà de portar  el conte a casa de cada 
comprador.

La Matinal “Viu el Parc” es programa per 
diumenge 13 de desembre
Després d’haver-se d’ajornar el passat 1 de novembre a causa 
de les restriccions decretades per contenir la COVID-19, el 
proper diumenge 13 de desembre s’ha programat la matinal 
de “Viu el Parc” al Conjunt monumental d’Olèrdola. 

De 10.30 a 12.30 h.  es preveu un taller participatiu familiar 
per transformar una capsa de cartó en una avioneta. De les 
10.30 a les 11.30 es faran passis dels “Contes al cistell” 
I a les  12.30 h s’ha programat un espectacle de cloenda amb 
Coloraines Band .Pel taller, els contes i la Coloraines Band, les 
places són limitades i cal fer reserva prèvia a: MatinalGarraf@
fusic.org

"
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 i 
a  Carns Cal Ton a Sant Pere Molanta. 
També a l’actual seu de l’Ajuntament, 
al Centre Cívic La Xarxa de Moja.

S’anul·la la Vallmoranta

Davant l’evidència que la situació epidemiològica continua fent 
necessàries mesures de restricció per evitar la propagació de la 
COVID-19, els organitzadors de la Vallmoranta han comunicat 
que aquest 2020 anul·len la prova. Des de la Vallmoranta han 
assenyalat que l’any que ve tornaran “amb més força que mai” 
i animen a fer donacions a La Marató de TV3.

BENÈFICA

Aquest any ens 
toca a tots!
Aquest any ens 
toca a tots!

Per inscripcions i més informació:
SpartanRunning
CursaOlerdolaPerLaMarato

Del 5 al 13 de desembre

10km

Olèrdola per La Marató posarà a la venda un DVD amb actuacions i 
dedicatòries d’ entitats, associacions i grups d’Olèrdola, al preu de 106. 

olerdola_maratoInformació a:


