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Aprovat un pressupost de 4’8M per a l’any 2021
Amb els vots favorables d’Alternativa per Olèrdola, les abstencions del PSC-
Units i de la regidora no adscrita, Marta Mestre; i els vots en contra d’ERC i de 
Junts per Olèrdola, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava el passat 17 de 
novembre un pressupost municipal de 4 milions 856 mil euros per a l’any 2021. 
Tal i com va explicar l’alcalde i regidor d’hisenda, Lucas Ramírez, la quantitat 
suposa un increment del 2’79% respecte el pressupost inicial d’aquest any.

Més dotació per neteja viària i jardineria

La recaptació global no baixa a causa de l’efecte en l’IBI de l’actualització 
del cadastre i els esforços de despeses es centren en apostar pels serveis i 
els subministraments, que registren un augment de gairebé el 15% com a 
conseqüència de la major dotació que reben la neteja viària i la jardineria. 
Ramírez posava l’accent en què s’havia fet un esforç per augmentar els 
contractes de prestació d’aquests serveis bàsics per la millora del municipi.

En el capítol de transferències, que inclou les subvencions a les entitats per 
concurrència competitiva, l’augment és de gairebé el 3%. En aquest capítol 
l’increment s’explica per la major dotació que tenen els ajuts en serveis socials 
per atendre necessitats urgents dels veïns. El capítol d’inversions es redueix un 
50%, incloent com a intervenció més destacada 80.000€ per a la millora de 
la xarxa d’aigua.

Els pressupostos també assignen 20.000€ per a la convocatòria a principis 
d’any de subvencions per a fomentar la rehabilitació d’habitatges que es 
destinin a lloguer assequible.

2 abstencions i 3 vots en contra

La regidora no adscrita, Marta Mestre, considerava que estava bé el pressupost 
“sempre i quan s’executin les partides i es donin els serveis” previstos. El 
regidor del PSC-Units, Joan López, s’abstenia assenyalant que esperava que 
al llarg de l’any s’haguessin de fer “les menys modificacions possibles” i hi 
hagués espai per fer alguna proposta des del seu grup.

La regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, considerava que 
els pressupostos eren un “copiar i enganxar” dels pressupostos del 2020.  
Villanueva també feia notar que les partides de personal i d’inversions baixaven 
i anunciava que votava en contra perquè no havien participat en la confecció 
dels pressupostos.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, contrastava l’anunci del govern de 
voler una nova manera de fer per treballar de manera conjunta, amb la realitat 
de no haver estat cridats a participar en l’elaboració de l’eina més important 
de gestió d’un ajuntament com són els pressupostos. Des d’ERC es va incidir 

en què el pressupost podria arribar a superar els 8 milions amb la incorporació 
del romanent de tresoreria. Mascaró també considerava que era “penós que 
tenint tants diners no els fem treballar” com així vindria a indicar que en data 
de 5 de novembre només s’hagués executat el 41% del pressupost i el 6’8% 
de les inversions. 

Des d’ERC  exposaven que si els haguessin cridat per participar en els 
pressupostos, haurien proposat de nou partides per ajuts per llibres escolars, 
pel transport dels estudiants, per l’IBI, així com ajuts directes a les empreses. 
També manifestava que li sobtava no trobar partida de participació ciutadana i 
preguntava com estava la validació del projecte anterior. 

L’alcalde va manifestar la seva sorpresa perquè es digués que el pressupost era 
una còpia del de l’any passat, quan cada any “es revisen i s’ajusten partides”. 
Per subratllar-ho, va recordar que pel 2021 s’incrementaven serveis bàsics i 
d’obligat compliment per l’Ajuntament, com la neteja viària i el manteniment 
de zones verdes, la prevenció d’incendis o el manteniment les franges 
perimetrals. L’alcalde posava en valor l’esforç que incorpora el pressupost per 
resoldre mancances i tenir un municipi “endreçat i net”, amb espais públics 
que estiguin el millor possible. Replicant manifestacions de l’oposició, Ramírez 
es sorprenia de que no es diferenciés “entre ingressos ordinaris del que suposa 
el romanent”. Així, recordava que seguien el criteri de finançar amb romanent 
inversions importants i recordava els diners ja compromesos en projectes en 
marxa com les obres de l’ajuntament, la millora de camins municipals o la 
redacció dels projectes d’accessibilitat als centres històrics dels pobles.

L’Ajuntament acorda comprar els terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta
En la sessió extraordinària de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrada 
dimarts 17 de novembre,  es van adoptar altres acords rellevants més enllà 
de l’aprovació dels pressupostos pel 2021. Per unanimitat es va aprovar un 
conveni d’expropiació forçosa de mutu acord amb la parròquia de Sant Pere 
Molanta, que comporta la compra per part de l’Ajuntament d’Olèrdola dels 
terrenys del camp de futbol. A més dels terrenys ocupats per la instal·lació 
esportiva, també s’adquireix una vinya annexa per a una futura ampliació i la 
zona d’accés i aparcament. Comptant els tres terrenys, l’Ajuntament passa a 
adquirir prop de 14.000 metres quadrats per un import total de 126.000€, 
segons es recull en l’expedient aprovat.

Durant el ple, l’alcalde, Lucas Ramírez, recordava que el maig de 2019 ja 
s’havia arribat a un acord amb la Parròquia per un preu de compra que era 
“raonable”. L’alcalde apuntava que la compra de terrenys era una reivindicació 
llargament perseguida i subratllava la voluntat de l’Ajuntament de donar un 
ús públic a la zona. 

La regidora no adscrita, Marta Mestre, indicava que s’assolia un fet perseguit, 
de mutu acord, i després que s’anunciés la compra al maig de 2019. Des 
del PSC-Units, Joan López va voler felicitar a tots els implicats que havien 
permès resoldre una necessitat del municipi. Mari Carme Villanueva, de Junts 
per Olèrdola, destacava que “el poble de Sant Pere fa anys que es mereix 
la compra”, però apuntava que si s’havia trigat tant era perquè la primera 

proposta de compra feta per l’Ajuntament era “irrisòria”. També feia notar que 
l’acord arribava un any i mig després d’anunciar-se.

L’alcalde va voler precisar que “es va dir que s’havia arribat a l’acord. No que 
s’havia comprat el camp de futbol”.

Des d’ERC es van tenir paraules de reconeixement per la gran feina dels tècnics, 
després de moltes reunions en un procediment llarg que ha inclòs també 
esmenar l’aprovació inicial d’una modificació del POUM.
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Les bases de subvencions preveuen bonificar iniciatives mediambientals i recolzar 
projectes que facin a Olèrdola entitats de fora del municipi
En sessió telemàtica celebrada dimecres 9 de desembre al vespre, el ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava les bases que regulen la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva en cultura, esports i 
matèria social per a l’any 2021. Les bases van ser aprovades amb els vots 
favorables d’Alternativa per Olèrdola; les abstencions de la regidora no 
adscrita, Marta Mestre, i del PSC-Units; i els vots en contra de Junts per 
Olèrdola i ERC.

La regidora de medi natural, Mireia Mancera, exposava que en les 
bases s’havia afegit la inclusió d’obrir-se a entitats de fora del municipi 
que realitzessin projectes mediambientals que s’executessin a Olèrdola. 
També s’incorporava com a criteri avaluable que els projectes difonguessin 
l’ecosistema d’Olèrdola. 

Anna Boada, regidora de cultura, a més d’incidir en  aquesta novetat de 
donar cabuda a entitats de fora d’Olèrdola que facin activitats al municipi 
i subratllar la  incorporació de projectes de medi ambient, també posava 
l’accent en què s’ampliava fins el 75% la possibilitat de bonificació quan 
els projectes presentats per entitats siguin benèfics. Es mantenen els 
topalls màxims previstos que pot rebre una entitat (13.000€ en cultura i 
6.500€ en matèria social).

Pere Sadurní, regidor d’esports, exposava que s’havia ampliat de 7.000 a 
8.000€ la subvenció que podria rebre una entitat esportiva per adaptar-se 
a “necessitats de les entitats”. També es referia a que es volia donar cabuda 
a entitats de fora del municipi que facin projectes esportius a Olèrdola, de 
rellevància i que “dinamitzin i promocionin el municipi”. Sadurní considerava 
que “això no vol dir que les entitats d’Olèrdola tinguessin desavantatge” i 
a tall d’exemple exposava que des del 2016, entitats del municipi havien 
augmentat la subvenció en un 40%, 100% o 200%.

Marta Mestre, regidora no adscrita, trobava bé canvis com ampliar al 75% 
el suport en àmbit benèfic, però reclamava que es prioritzessin les entitats 
del municipi. També demanava que s’ajudés a les entitats en la presentació 
de les sol·licituds perquè hi havia entitats que van quedar sense ajuda.

Des del PSC-Units, Joan López esperava que els canvis siguin positius i 
lamentava que no s’haguessin consensuat les bases amb les entitats, com 
entén que sí havia passat en el cas de les esportives. 

En l’inici del debat del punt, l’alcalde, Lucas Ramírez, va exposar que 
estar inscrit al registre d’entitats d’Olèrdola és recomanable però això no 
condicionava rebre una subvenció, deixant entès que no era un requisit.

Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, feia notar que “la 
bossa” de diners a repartir no s’ampliava i ara s’havia de repartir entre 
entitats que eren del municipi i altres que no. Villanueva considerava 
positiu que entressin projectes mediambientals i valorava que passar de 
7.000 a 8.000€ era fer “un vestit a mida” en esports.  

Des de Junts s’interpretava que “sembla ser” que hi ha un projecte esportiu 
del que no s’havia informat.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va assenyalar que les mateixes 
bases reguladores posaven com a condició de participació haver d’estar 
inscrites en el registre d’entitats i tenir seu al municipi. També lamentava 
que no es deixés participar a l’oposició en l’elaboració de les bases. En 
el cas d’esports va preguntar per què en dos anys s’havia augmentat un 
34% la partida. També temia que les entitats del municipi “rebrien menys 
diners” perquè les entitats d’Olèrdola haurien de competir amb projectes 
presentats per entitats de fora que “podrien fer projectes més elaborats” i 
rebre més puntuació.

Mascaró també recordava que l’increment de suport de fins al 75% en 
matèria benèfica ja s’havia aprovat. També demanava que es diferenciés 
les entitats que rebien subvencions nominatives en l’àmbit social, com 
podia ser el cas d’AMPERT o l’Espiga, de les que podrien participar sense 

ser del municipi en aquesta concessió per concurrència competitiva. Des 
d’ERC també es va recordar que les bases no recollien propostes que les 
entitats havien fet en una reunió l’any passat.

El secretari de l’Ajuntament va proposar que les bases recollissin el requisit 
d’haver d’estar inscrites les entitats en el registre de la Generalitat enlloc 
del d’Olèrdola, però l’alcalde va mantenir la proposta portada al plenari.

Passeig de vianants del Sindicat  al cementiri de Moja

De la seva banda, per unanimitat, el ple aprovava el projecte inicial del 
passeig de vianants que ha d’unir el Sindicat i el cementiri de Moja, la 
relació detallada de béns i drets a expropiar i la declaració d’utilitat pública. 
El regidor d’urbanisme, Juanma Samblás, explicava que el  projecte s’havia 
modificat per incloure subvencions  i feia notar que l’aprovació era el pas 
previ per a que les obres s’executessin el 2021.

Tots els grups van coincidir en la necessitat del projecte. Marta Mestre 
destacava que era una via molt transitada per vianants i ciclistes i 
proposava que s’allargués el camí fins la Muntanyeta. Des del PSC-Units, 
Joan López també destacava que era una actuació necessària, com la que 
es requeriria fer “en altres llocs del municipi”. Mari Carme Villanueva, de 
Junts per Olèrdola, defensava que els tres nuclis tinguessin aquest camí .

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va recordar declaracions del 
portaveu del Govern , Jordi Catasús, segons les quals allò important era 
que les coses es fessin i no tant qui les proposava. Compartint aquestes 
manifestacions, Mascaró sí que va voler recordar que la proposta de fer un 
camí de vianants del Sindicat al cementiri la va fer ERC el 2015. El govern 
va fer un estudi el 2017 i després ApO va incloure aquest punt en el seu 
programa electoral de 2019. Mascaró destacava la importància de fer-se 
l’aprovació inicial, però assenyalava que s’havia fet “sense treball conjunt”. 
També apostava perquè els tres nuclis estiguessin connectats per un passeig 
i expressava el desig que les expropiacions necessàries, quantificades en 
22.500€ en un projecte de 329.000€, “no portin massa temps”.

A preguntes dels grups de l’oposició, Juanma Samblás explicava que els 
dos projectes que inclou l’obra es faran a la vegada, amb la perspectiva 
de licitar-los el 2021 i iniciar les obres durant l’any que ve. L’alcalde, Lucas 
Ramírez, recordava que el POUM, aprovat el 2007, ja contemplava la 
proposta de connexió dels tres nuclis amb camins segurs pels vianants. 
Ramírez posava l’accent en què el projecte anava en la línia “d’apropar els 
nuclis” d’Olèrdola.

En el ple també es va aprovar la xifra oficial de població del padró 
d’habitants, que indica que Olèrdola tenia 3.768 habitants a 1 de gener 
de 2020. Des del PSC-Units s’indicava que era una bona notícia el petit 
increment i esperava que es mantingués la tendència. ERC destacava  que 
la població havia augmentat un 2’6% respecte l’any anterior i que, entre 
2017 i 2020, l’augment acumulat era del 8%.

Imatge d’arxiu d’una reunió d’entitats.
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GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Ens apropem a les acaballes d’un any que, sense cap mena de dubte, 
recordarem i ens marcarà durant temps. Com hem dit ja en anteriors 
ocasions, ens ha posat a prova com a societat. Hem vist també una 
actitud solidària de la ciutadania en molts sentits. I això és el que hem 
de saber aprofitar i que perduri en el temps. Ara ja queda poc per 

veure els resultats d’una vacuna que ens ha de permetre el retorn a la normalitat de 
sempre, que ens ha de permetre retrobar-nos amb família i amistats i celebrar plegats 
que, una vegada més, ens en sortirem! Mentrestant no arriba, però, hem de seguir 
actuant amb la responsabilitat col·lectiva que hem demostrat com a poble.

Encararem aviat la meitat del mandat amb molta feina feta i amb molta feina per 
fer. El nostre compromís amb la ciutadania i amb Olèrdola es manté intacte. Per 
això, a més de donar resposta a totes les necessitats sorgides arran de les diferents 
situacions canviants de cada moment, hem pogut reemprendre i posar en marxa 

Sí que tenen ideologia, són de dretes.
Ja s’han aprovat les ordenances municipals i els pressupostos amb 

la majoria absoluta d’ApO i cap de les nostres propostes més importants ha estat 
recollida. Ni fixar les taxes de les escoles bressol en funció de la renda de les famílies 
com es fa per exemple a Vilafranca, ni subvencionar el pagament de l’IBI als veïns 
amb pocs recursos econòmics.
Quan us diguin que ells no tenen ideologia no us deixeu entabanar, són molt de 
dretes. Si el lector o lectora d’aquestes línies sou votant d’ApO i sou de dretes, enda-
vant, voteu-los. Però si sou d’esquerres no us deixeu enganyar.
Aprovades les noves bases genèriques de subvencions
L’equip de govern ha portat a Ple l’aprovació d’unes modificacions a les bases ge-
nèriques de les subvencions. Obrir les subvencions a entitats i associacions de fora 
del municipi ens sembla posar més pals a les rodes de les nostres entitats. Recordem 
que els pressupostos de cada línia són els que són. ERC va votar en contra perquè a 
qui hem d’ajudar són a les nostres entitats  que són les primeres que promocionen 
el municipi.
Camí de vianants de Moja a la Muntanyeta
Finalment s’han aprovat els tràmits per començar les obres per fer aquest camí, l’any 

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Estimats veïns i veïnes d’Olèrdola,

Primer de tot desitgem que estigueu bé i anem superant entre tots 
aquesta etapa tan trista que estem vivint i segurament volem oblidar 
el més aviat possible.

Entrant en matèria municipal, us informem que un any més els pressupostos han 
estat aprovats per l’equip de govern, donat que tenen la majoria absoluta, però 
sense escoltar l’opinió de la resta dels equips del consistori.

Volen fer creure al municipi que ens fan partícips de les decisions preses,  i això 
no és així. Nosaltres disposats a donar la nostra opinió i al final tot queda en fum.

Bona mostra són els plens telemàtics que s’han anat fent últimament, on demanem 
poder fer rèplica , no se’ns deixar parlar, i l´alcalde fa servir un to totalitari no digne 
d’una democràcia.

En aquest últim ple i en xarxes,  hem pogut veure i llegir, com han modificat l’apartat 

GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

tots els grans projectes que teníem a punt i que van haver de ser ajornats. 

Som conseqüents amb el programa que vam presentar a les darreres eleccions, per-
què és el nostre deure i perquè és el nostre deute amb la ciutadania que ens va fer 
confiança. Deixeu-nos que destaquem la reivindicació històrica de l’adquisició del 
camp de futbol de Sant Pere Molanta, un fet llargament desitjat que finalment ja ha 
superat tots els obstacles i del qual tota la ciutadania olerdolenca se l’ha de fer seu.

Us prometem que encarem el nou any i tot el que ens queda de mandat amb la 
mateixa il·lusió que el primer dia, però amb més empenta i molt més energia per 
seguir millorant Olèrdola. Hi posarem tot el millor de nosaltres!

No volem acabar sense desitjar-vos que, malgrat les restriccions i limitacions, passeu 
unes bones festes. Sens dubte ens faran reflexionar i valorarem encara més allò i 
aquells que tenim a prop.

2021.Una proposta tramesa a l’equip de govern per part d’ERC  l’any 2015, que 
celebrem sigui una realitat ben aviat. 
Camp de futbol de Sant Pere Molanta
Al Ple del passat 17 de novembre s’ha aprovat per unanimitat la compra dels 
terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta. Recordem que l’anunci de la 
compra es va fer fa un any i mig en plena campanya electoral com cosa feta, 
pressuposant una votació futura al Ple del Consistori i una futura aprovació per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. Per cert, el projecte inicial va ser rebutjat i s’han 
hagut de fer modificacions. Ens felicitem de la compra ja que és una reivindicació 
històrica dels veïns i veïnes de Sant Pere Molanta, però no podem deixar de denun-
ciar l’electoralisme d’ ApO a la passada campanya electoral. 
Edifici del CAP de Moja
Ens hem assabentat per Comunicació Olèrdola que l’equip de govern té previst en-
derrocar l’actual edifici del CAP de Moja una vegada estigui enllestit el nou. Creiem 
que seria un malbaratament del patrimoni municipal i que l’edifici vell podria ser 
aprofitat per les entitats.
Finalment, us desitgem un Bon Nadal i Feliç Any 2021 i que aquest funest 2020 
passi a ser un mal record.

de subvencions a les entitats d’Olèrdola, per incloure més puntuació als projectes 
que tinguin, o millorin el medi ambient, rectificació que veiem correcte. El  que no 
ens sembla gens coherent és que podran optar totes les entitats siguin o no siguin 
del municipi.

Els pressupostos es van aprovar en el penúltim ple, i la quantia econòmica és la 
mateixa. Això vol dir que, amb  la proposta feta per l´equip de govern i aprovada 
per la seva majoria, si es presenten entitats de fora del municipi amb un projecte 
atractiu, i que se li hagi d’atorgar els punts que mereix, anirà en decrement de les 
entitats del municipi, totes elles petites i que tiren endavant amb molts esforços i 
fan gaudir a tot els veïns del municipi. Ens sabria molt greu que desapareguessin 
entitats per manca de recursos econòmics.

Una més de moltes.

Des del grup de Junts per Olèrdola us desitgem que passeu unes bones festes, que 
tots siguem prudents, que ens cuidem per poder cuidar als altres i que el proper 
any sigui molt millor.

Benvolguts veïns i veïnes,

Respecte la modificació de les bases de les subvencions per les entitats, 
entenem que permetre optar a aquestes a les entitats de fora del municipi 

busca l´objectiu teòric d´enriquir l´oferta d´activitats que es realitzen al municipi, 
precisament les expectatives per a l´any 2021 no ens permeten ser optimistes en el 
que a realització d´actes es refereix, també pensem que pot tenir un impacte molt 
negatiu en les entitats del municipi. El més increïble de tot plegat va ser la negativa 
a introduir un petit canvi a petició del propi secretari amb la fi de donar seguretat 
jurídica a les bases i les entitats sol·licitants. 

Per l´any vinent a dia d´avui tenim 3 objectius :

-Millorar la seguretat municipal. La situació econòmica prevista ens fa preveure 
que hem de reforçar el que ja fa anys anem justos. La darrera actuació policial 
a Can Trabal ens ho confirma. 

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s

-Augmentar l´impacte social de l´Ajuntament d´Olèrdola. El nostre objectiu és 
aconseguir reservar un màxim del 20% en els procediments d´adjudicació de 
contractes públics als Centres Especials de Treball i empreses de reinserció. 
Estem parlant d´un col·lectiu vulnerable i la nostra proposta és la mateixa que 
la recomanació de la UE, la mateixa que aplica la legislació estatal i la mateixa 
recomanació de la pròpia Generalitat. Tècnicament és possible, no podem girar-
nos d´esquena

-Ocupacions 0. La dificultat en l’accés a l´habitatge és una realitat social. Això, 
sumat a l´existència d´habitatges buits, obre la porta a les ocupacions per part 
de delinqüents amb el greu problema que comporta per a la comunitat. En 
el moment que una família es veu obligada a ocupar un habitatge és que 
l´administració ha fallat i no podem tolerar-ho.

Volem desitjar-vos molt bon Nadal i un millor any 2021.
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Les clàusules del nou 
contracte del servei de 
manteniment i neteja de 
zones verdes del municipi 
van ser aprovades en 
el ple extraordinari de 
l’Ajuntament d’Olèrdola 
celebrat dimarts 17 de 
novembre. Preveuen que 
el pressupost base anual 
del servei passi a ser de 
233.000  euros, xifra que 
representa un increment  
del 157 % respecte els 
91.000€ de l’actual 
contracte. Un cop s’han 
aprovat pel plenari de 
l’Ajuntament les bases 
de licitació i s’adjudiqui 
el concurs, es preveu que 
el nou contracte entri en 
vigor a partir de l’1 de 
febrer. 

Impuls sense precedents a la millora de les zones verdes d’Olèrdola

En aquest mandat municipal l’Ajuntament d’Olèrdola ha impulsat la gestió de colònies 
controlades de gats ferals amb instal·lació. La regidora de medi natural, Mireia Mancera, 
confirmava que després d’haver procedit fa pocs dies a fer la instal·lació de la colònia a Daltmar, 
construïda per la brigada de l’Ajuntament, la propera que s’acabarà d’habilitar al municipi serà 
durant el mes de gener a Can Trabal. Després de la pertinent feina d’esterilització, la colònia 
controlada en aquesta urbanització del municipi comptarà amb una vintena de gats. 

Mancera recordava que gràcies al suport econòmic extern de la Diputació, amb una aportació 
petita de fons propis l’Ajuntament garantia “una gran feina” de control que repercuteix de 
manera positiva en l’espai públic del municipi.  

L’Ajuntament preveu fer el 2021 les reunions de formació planificades aquest 2020, però 
posposades per la pandèmia. En aquestes trobades amb les persones voluntàries i la tècnica 
municipal s’oferirà  formació als nous voluntaris i s’actualitzarà la informació del nou protocol de 
gestió de les colònies de gats ferals elaborat pel CAAD i inclòs en el conveni entre Ajuntament i 

Més colònies controlades de gats ferals amb instal·lació

Amb el nou contracte la dotació econòmica  es preveu incrementar fins a un 157%

de millora del contracte, però es va abstenir perquè no es va recollir la seva 
proposta de reservar la contractació a Centres de Treball Especials i empreses 
d’inserció. El govern va replicar que la reserva seria excloure empreses locals 
o comarcals i va indicar que dins del concurs es valorava amb una puntuació 
de 10 sobre 51 a empreses amb persones amb discapacitat o risc d’exclusió.

A pregunta de Mari Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, el govern va 
assenyalar que es seguirien els criteris de Vida Florida, amb la tria de zones 
d’embelliment floral en diferents “punts d’entrada  al municipi”. La regidora de 
Junts per Olèrdola desitjava que aquesta ambiciosa nova contractació sortís bé.

Des d’ERC també es posava de manifest l’ambició del projecte i s’afegia que 
“pot canviar la fisonomia del municipi” per fer-lo més net, endreçat i atractiu. 
Afegia que els resultats es començarien a veure amb la floració i recordava que 
en el seu programa ERC ja proposava  la promoció d’iniciatives que vinculessin 
a la població en l’embelliment dels carrers. La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, 
posava l’accent en la voluntat del projecte de fer pedagogia i definia el nou 
plantejament del contracte com “agosarat i maco”. 

Durant el ple, Mancera apuntava que el projecte també inclou accions  
pedagògiques a les escoles amb programes  de sensibilització, així com la 
voluntat de vincular el contingut del treball a actuacions d’ecoturisme o de 
tallers ambientals, amb l’ànim de treballar “el més transversalment possible”. 

Els voluntaris donen suport a l’Ajuntament en la gestió 
de les colònies.

Mancomunitat aprovat en el darrer ple de la Mancomunitat, en sessió del 23 de novembre.

Mireia Mancera ha volgut agrair  de manera pública tota la feina del personal de CAAD i de la  tècnica municipal “en el seguiment i les actuacions 
realitzades en el darrer trimestre per millorar l’organització, planificació, captures i esterilitzacions” que en el nostre municipi han superat els 50 animals.

Mireia Mancera, regidora de medi natural.

El substancial augment de dotació econòmica comporta que dels 2 treballadors 
actuals es passi a 6, incloent 2 jardiners i tres auxiliars per tot l’any, més un 
jardiner durant els 5 mesos de l’època de poda. La regidora de medi natural, 
Mireia Mancera, va resumir que s’apostava per un contracte “molt millorat” i 
anunciava que es seguirien els criteris d’actuació del programa de viles florides, 
sense participar-hi. 

Mancera detallava que s’havien  estudiat totes les zones del municipi 
perquè hi arribi el servei i anunciava que la recollida de poda es milloraria, 
assumint l’empresa adjudicatària el seu triturat i el lliurament als veïns que 
facin autocompostatge. La regidora de medi natural també destacava que en 
el concurs per adjudicar el servei es valoraran aspectes com  l’ús de vehicles 
ecològics o adequar espais de nova creació seguint els criteris del programa 
“Vila Florida”. El propòsit és de tenir “un municipi amb més zona verda i 
floració”.

Marta Mestre, regidora no adscrita, considerava de manera positiva “la gran 
aposta feta”.Joan López, regidor del PSC-Units, compartia la necessitat 
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La síndrome nefròtica idiopàtica és una malaltia minoritària que causa 
una enorme pèrdua de proteïnes a l’orina. Una de les seves tres variants, 
la més agressiva, no té cura malgrat el pacient que la pateix hagi rebut 
un transplantament de ronyó. Per investigar el rol d’un biomarcador(una 
forma de proteïna anomenada Apolipoproteïna A-Ib) en la Síndrome 
Nefròtica Idiopàtica, una científica d’Olèrdola, Conxita Jacobs Cachà, ha 
obtingut finançament de La Marató de TV3, que el 2019 es va dedicar 
a les malalties minoritàries.

Conxita Jacobs, veïna de Can Torres, és biòloga de 34 anys d’edat i 
treballa a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron. Després de l’avaluació 
feta per un comitè assessor format per 190 científics, fa unes setmanes 
es confirmava que el seu projecte és un dels 41 seleccionats entre els 
228 presentats en la convocatòria de La Marató. Els gairebé 200.000€ 
que ha obtingut de finançament permetran que durant 3 anys es pugui 
realitzar la investigació. El propòsit és que s’incorpori a nivell mundial 
l’anàlisi d’aquesta proteïna en el diagnòstic de la malaltia, així com 
donar elements per a una teràpia dirigida a la variant més agressiva de 
la Síndrome Nefròtica Idiopàtica.

Jordi Álvarez és un veí molt conegut de Moja. Fuster de professió, 
està de baixa recuperant-se d’una complicada operació d’hèrnia. 
Però que estigui de baixa no vol dir que hagi estat inactiu. Aquest 
darrer any ha elaborat amb constància un pessebre de dimensions 
gegantines que ara es pot veure exposat,  fins el proper 3 de gener, 
al vestíbul de Cal Figarot, la seu social dels Castellers de Vilafranca.

El pessebre inclou més de 100 peces que representen oficis de 
l’època del naixement de Jesús. Les escenes s’han organitzat en 
un gran diorama que fa 4’5 metres de llarg, 2’10 d’amplada i 1’80 
d’alçada. Tot és artesanal, fet a mà, tal i com explica el mateix Jordi 
Álvarez. 

El pessebre es pot visitar els dilluns, dimecres, dijous i divendres, per 
les tardes, en horari de 5 de la tarda a 8 del vespre. Els dissabtes, de 
12 a 21:30h i els diumenges, de 12 a 20h. L’entrada és gratuïta i tots 
els donatius voluntaris que es recaptin es destinaran íntegrament a 
“Olèrdola amb La Marató”.

La científica Conxita Jacobs obté 
finançament de La Marató

El fuster Jordi Álvarez elabora un 
pessebre artesanal de grans dimensions

En la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, celebrada dilluns 30 de novembre, 
s’aprovava l’adjudicació del contracte per 
redactar el projecte d’urbanització de la plaça 
pública que quedarà davant del nou consultori 
mèdic de Moja. El projecte haurà de definir 
urbanísticament l’espai resultant entre davant 
del nou consultori mèdic de Moja, que ara 
està en avançada fase de construcció al carrer 
Sindicat, i l’avinguda Carrerada.

A més de definir les obres d’urbanització 
necessàries per unificar l’espai que queda 
davant del Centre Cívic La Xarxa amb el que 
quedarà davant del nou equipament mèdic, el 
projecte també haurà d’incloure les condicions 
de l’enderrocament de l’edificació de l’espai 
municipal que ocupa l’actual consultori. Un 
cop redactat el projecte, les obres es preveuen 
realitzar durant el primer semestre de 2021.

Es prepara la urbanització d’una nova plaça a l’entorn del nou consultori

La biòloga Conxita Jacobs és veïna de Can Torres.
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“Us proposo enfocar la mirada en l’horitzó, cuidar-nos i cuidar els que tenim a prop”

Benvolguts veïnes i veïns,

Unes setmanes abans de que arribin les dates de Nadal, dedico uns dies 
a pensar sobre què escriuré enguany. Penso en quins temes introduir, com 
expressar-ho perquè el missatge pugui arribar a tothom i en com fer que 
qui ho llegeixi faci una reflexió com la que faig en el moment en què intento 
plasmar-ho en un paper.

Les paraules i el seu ordre ho són tot. Són l’eina per expressar els nostres 
pensaments, ajuden a construir i tenen prou força per empenye´ns cap als 
cims més elevats, tot fent-nos veure la seva grandesa, provocant la nostra 
pròpia evolució.

Aquest any m’ha estat fàcil escollir un tema per parlar en aquest escrit, ja 
que s’ha convertit en el meu pensament alhora de fer qualsevol pas en el 
dia a dia, durant els darrers mesos, com us haurà passat a tots vosaltres.

Vam començar un any, on tots teníem nous somnis, nous projectes per 
realitzar. Pocs mesos després, un virus inesperat ens va capgirar la vida, 
fent-nos canviar els nostres hàbits i adaptant-nos a una nova situació.

La cara negativa del Covid-19, tots la coneixem, és cruel, freda i ha portat 
desolació a moltes llars.

Ha portat als límits a les administracions, a la població i a cadascú de 
nosaltres. Ens ha fet sentir que la vida pot desaparèixer en un obrir i tancar 
d’ulls, però també a valorar el que tenim i a qui tenim al costat. Quantes 
vegades hem valorat les coses quan les hem perdut? Quanta gent aquesta 
pandèmia l’ha viscut lluny de la seva família?

La situació ens ha portat a molts a treballar des de casa, per una part de la 
població, altres han patit ERTO’s o fins al punt de perdre el lloc de treball. 
M’agradaria donar molts ànims i forces aquesta part de treballadors que 
es troben en les situacions menys afavorides a conseqüència del moment. 
Malgrat aquests aspectes més desfavorables, m’agradaria que intentéssim 
veure la situació amb el màxim optimisme possible, doncs és aquest el camí 
per sortir-ne reforçats.

M’agradaria doncs que reflexionem sobre els límits que ens ha marcat la 
pandèmia,  ja que són aquests els que ens han fet superar-los, ens han fet 
treure la suficient força per sobrepassar-los tot respectant les pautes que 
se’ns han donat:  si ens cuidem i ens ajudem entre uns i altres. 

Aquesta situació, ens ha fet estimar i valorar el nostre voltant, els familiars, 
els amics, la parella i, sobretot, ens ha fet respectar l’espai de cadascú per 
evitar mals majors.

Han estat uns mesos en què hem estat moltes hores a casa i així, hem 
compensat totes aquelles vegades que hi desitjàvem estar-hi però el ritme 
del dia a dia, no ens ho permetia. Ens ha fet relacionar-nos més amb els  
nostres veïns, i fer-ho d’una manera diferent. Ens ha fet sentir el caliu i la 
proximitat si en cas de necessitat ens calia demanar ajut o algun favor. Ens ha 

Missatge d’Any Nou de l’Alcalde

permès conèixer més el nostre entorn, hem pres consciència del que és viure 
el present, i és, en aquests moments difícils, quan realment coneixem qui ens 
envolta, amb qui convivim i el que és més important, a nosaltres mateixos.

Crec que tenim molta sort de viure a Olèrdola, un espai obert, de bonics 
paisatges, de gent acollidora i solidària, doncs en un altre lloc, els mesos que 
deixem enrere, de ben segur els haguéssim viscut de manera molt diferent.

Us proposo una cosa, que pensem en el que deixem enrere i enfoquem 
la mirada en l’horitzó. Estic segur que el que veiem al nostre davant, es 
l’adaptació a un nou escenari, diferent. Els mesos passats ens han permès 
créixer i conèixer, i els que venen per endavant de ben segur ens portaran 
cap a coses noves que ens retornaran la il·lusió i ens donaran la força per 
crear un futur millor.

Arribo al final de l’escrit , però abans de desitjar-vos unes bones festes, 
voldria fer arribar el més sentit condol a aquells qui han perdut un familiar 
en aquest darrer any. 

També voldria fer arribar un cordial agraïment de part de tot el consistori 
a totes aquelles persones que han mostrat la seva solidaritat en vers els 
seus veïns i veïnes, tot aportant el seu granet de sorra perquè tothom 
pogués seguir endavant. Agraïment que vull fer arribar també a tots els 
treballadors de l’ Ajuntament per la seva dedicació i en especial, a aquells 
serveis i entitats municipals que han estat al peu del canó, col·laborant en 
tot moment en l ‘atenció directa dels veïns i veïnes, en el repartiment de 
mascaretes , de medicaments, d’aliments per tot el municipi .... A tots i a 
cadascun de vosaltres: GRÀCIES!

Amb aquestes paraules m’agradaria haver transmès la meva reflexió sobre 
la importància de cuidar-nos i cuidar els que tenim a prop, de valorar allò 
que tenim i, m’ agradaria que  us hagin arribat les ganes de seguir lluitant, 
de ser optimistes i sobretot, les ganes de viure. 

Ara sí, us desitjo a tots i totes,  que gaudiu d’aquestes festes nadalenques 
amb molta pau, amor i il·lusió, i que l’entrada del nou any ens porti a tots 
molta salut i felicitat!

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde Olèrdola

En el moment de tancar-se 
aquesta edició del butlletí no estaven 

confirmats els actes 
de Nadal i de Reis a Olèrdola.

Podeu actualitzar la informació a 
www.olerdola.cat
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Olèrdola s’implica en l’exposició dedicada a la tècnica pedagògica Freinet
durant la II República

Un veí de Sant Miquel 
d’Olèrdola és, des de 
fa gairebé dos mesos, 
l’entrenador de la selecció 
absoluta de futbol de Kuwait. 
Es diu Andrés Carrasco i 
acumula un ampli bagatge 
de preparador, primer en el 
futbol formatiu del Barça 
durant 13 anys, i des del 
2011 sumant  experiències 
professionals internacionals 
ben diverses amb equips de 
6 estats diferents en tres 

Fins el 21 de març es pot veure al Vinseum de Vilafranca l’exposició “Quan 
la vida entra a l’escola. La tècnica Freinet al Penedès (1934-1937)”. 
Organitzada pel mateix Vinseum i pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilafranca, l’exposició ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments 
d’Olèrdola i de Santa Margarida i els Monjos. Entre les entitats que han 
donat suport a la mostra hi figura el Grup de Recerca de l’Ateneu Mogenc.

Tal i com es resumeix des de Vinseum, aquesta exposició “reivindica la 
feina feta per una colla de mestres i alumnes que durant els anys 1934 
i 1937 van fer viva la Tècnica Freinet al Penedès”.  L’exposició ha estat 
comissariada per Albert Taulé, arxiver municipal, i entre els materials que 
mostren aquesta feina pedagògica al Penedès durant la II República hi ha 
una presència destacada d’Olèrdola.

Entre els documents que es poden veure hi ha aportacions particulars i de 
l’Ajuntament. Axí, hi trobem 2 volums de la revista Llum , feta pels escolars 
de Sant Pere Molanta entre 1934 i 1936, així com el volum de les revistes 
que van rebre a l’escola i quaderns escolars de dos dels alumnes d’aquella 
època, Rossend Bertran Montané  i Joan Milà Carreras.  L’Ajuntament també 
hi ha aportat un volum de la revista Endavant, elaborada pels alumnes de 
l’escola de Plana Rodona(l’actual Sant Miquel), entre el 1934 i 1935.

A més d’aquests materials, moltes de les imatges que s’exposen s’han extret 
de la digitalització feta per l’Ajuntament d’Olèrdola de les revistes Llum i 
Endavant.

Un veí de Sant Miquel, Andrés Carrasco, 
entrena la selecció de futbol de Kuwait

continents. Va formar part del cos tècnic del Dinamo de Tiflis i del Saburtalo de 
Georgia. També ha entrenat a Austràlia i al Kasbuksport de Turquia. A Ucraïna, 
va ser el preparador dels juvenils de Shakhtar Donetsk. I per mig també va passar 
etapes al futbol base del Màlaga i va ser segon entrenador del Sabadell .

A Kuwait va anar fa dos mesos per fer-se càrrec de la selecció sub19. Un cop allà 
,però , els esdeveniments es van precipitar. Li van oferir ser el responsable de la 
selecció sub23 i, al cap d’una setmana, ja era el seleccionador de l’absoluta.Haver 
viscut en tants països diferents en els darrers 10 anys el fa sentir-se “privilegiat 
per poder treballar en el que li agrada i per haver voltat món”. Més enllà de 
l’ús de l’anglès, la comunicació amb els seus jugadors en cada cas inclou buscar 
expressions de l’argot del futbol de cada país. Un dels canvis d’estil de vida  que 
més han notat a Kuwait és el ritme lent i la tranquil·litat amb què es prenen les 
coses en aquell país del Golf Pèrsic. Sent del Penedès, també assegura que troba a 
faltar poder anar a sopar i prendre un bon vi. 

Olèrdola contra les violències 
masclistes
L’Ajuntament d’Olèrdola s’ha adherit a la crida per 
commemorar el 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones. A les 12 del migdia del 25 
de novembre, treballadores i treballadors de l’Ajuntament, 
encapçalats per l’alcalde, Lucas Ramírez, es van concentrar 
davant de l’actual seu del consistori, al Centre Cívic La Xarxa 
de Moja. Després de donar-se lectura al manifest institucional 
del 25N, es va procedir a guardar un minut de silenci per retre 
homenatge a les dones assassinades.

Signat per l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya, les diputacions, la Generalitat i 
el Govern de l’Estat, aquest manifest institucional del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, publicat amb motiu del 25 de Novembre, ha rebut 
el suport dels onze regidors i regidores que formen part del 
consistori d’Olèrdola.

Andrés Carrasco (a l’esquerra), amb el vilafranquí 
David Rodríguez.


