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Signada la compra del camp de futbol de Sant Pere Molanta
Dimarts 29 de desembre es formalitzava  la compra 
del camp de futbol de Sant Pere Molanta per part 
de l’Ajuntament d’Olèrdola. L’acord va ser signat per 
l’alcalde, Lucas Ramírez, i per mossèn Xavier Aymerich, en 
representació del Bisbat.

Des del govern municipal d’Olèrdola s’ha destacat que es 
tanca així “ una reivindicació històrica”. Recordem que 
en el ple del passat mes de novembre es va aprovar per 
unanimitat   la compra per part de l’Ajuntament d’Olèrdola 
dels terrenys del camp de futbol. A més dels terrenys del 
camp esportiu, també s’adquireix una vinya annexa per 
a la futura ampliació de la instal·lació 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€.

Augmentar usos

El regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere 

Concessió d’ajuts mitjançant targetes moneder
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió celebrada 
l’11 de gener, ha aprovat  les bases reguladores i la concessió d’ajuts 
mitjançant targetes moneder d’impacte social per a l’any 2021. El propòsit 
és el de facilitar l’accés a aliments frescos de primera necessitat a persones 
en situació econòmica vulnerable que siguin usuàries dels Serveis Socials 
municipals. Als beneficiaris se’ls farà entrega d’una targeta moneder per 
realitzar la compra d’aquests productes en un establiment normalitzat. Per 
aquest 2021 s’ha fixat un topall màxim de 28.000 € per a la concessió 
d’aquests ajuts, el doble del que s’havia pressupostat per l’any anterior, 
tal i com indicava l’alcalde, Lucas Ramírez, durant el ple d’aprovació del 
pressupost municipal per a l’any 2021´.

Lucas Ramírez i mossèn Xavier Aymerich durant la signatura

Sadurní, ha fet notar que la compra és   “una reclamació històrica del poble 
de Sant Pere Molanta” i compta amb el suport veïnal. Sadurní ha recordat que 
des de que es va fundar el club del “Molanta”, el 1964, l’ església havia cedit 
gratuïtament els terrenys per l’ ús esportiu, a petició d’ uns veïns del poble ,que 
van treballar en els terrenys per adequar-hi un camp de futbol.

Nous seients al camp de futbol de Sant Pere Molanta
Després de la renovació dels seients de les graderies del 
camp municipal Els Pins de Moja, fa dos anys, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha procedit ara a fer  la renovació dels seients  i 
la compra del material per a la reparació de la graderia del 
camp de futbol de Sant Pere Molanta.

L’Ajuntament ha realitzat la compra de tot el material 
necessari, per un import de 3.741€. La brigada municipal 
ha efectuat la tasca d’instal·lació del material per a la 
renovació dels 60 seients de la graderia.

Tal i com resumia el regidor d’esports de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Pere Sadurní, aquesta acció “segueix l’ 
objectiu de tenir les instal·lacions municipals en estat 
òptim”. Sadurní també recorda que durant el darrer any 
l’Ajuntament també va renovar les banquetes al camp 
municipal de Moja.

Sadurní , en nom de l’Ajuntament, vol fer un agraïment públic a l’ església per 
aquesta cessió “que ha permès la pràctica del futbol al poble i la convivència de 
la joventut”. El regidor d’esports també ha agraït l’acord al que s’ha arribat i ha 
avançat que amb el pas dels terrenys a titularitat municipal “es vol augmentar 
els usos del camp de futbol a altres clubs del municipi i també per a les escoles”
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Ja es pot consultar el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola

Els veïns i veïnes d’Olèrdola ja poden consultar a la web municipal el Pla 
d’Actuació Municipal(PAM) d’aquest mandat. 

El PAM és un document redactat conjuntament entre l’Equip de Govern 
i el personal de l’Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions 
polítiques en mesures i actuacions planificades de manera realista sobre 
un calendari.

El regidor d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola, Jordi Catasús, 
resumia que el Pla és la planificació d’actuacions de l’Ajuntament durant 
aquest mandat. Catasús subratlla que “tothom podrà veure les actuacions 
previstes i l’estat d’execució en què es troben” amb el propòsit de fer “una 
administració més transparent”  

Catasús posa l’accent en què cada actuació definida té assignat el servei 
municipal que la realitzarà, la persona responsable i el pressupost de 
l’actuació. Una informació “molt exhaustiva” que facilita que la ciutadania 
pugui fer seguiment periòdic de l’actuació municipal. 

Tal i com defineix l’alcalde, Lucas Ramírez, en la mateixa presentació del 
PAM que es pot consultar a la web municipal  “el PAM és el principal 
instrument perquè l’Ajuntament d’Olèrdola actuï amb previsió”. Ramírez 
indica que “la planificació és l’eina per fer que l’activitat individual de 
cadascuna de les persones que treballem a l’Ajuntament contribueixin a 
assolir els objectius col·lectius ambiciosos i necessaris per al nostre municipi 
i a respondre més eficaçment les demandes d’una ciutadania cada vegada 
més informada i conscient dels seus drets davant de l’Administració 
pública”.

En segon lloc, Ramírez també assenyala que el PAM “és un compromís 
amb la ciutadania, és una manera de relacionar-nos amb cadascuna de 
les persones que viuen a Olèrdola amb la voluntat de fer més propera la 
política i la gestió municipal. Hem de ser transparents i disposar d’un millor 
retiment de comptes, sí, però també hem lluitar per una política municipal 
on tothom pugui participar i que tothom se senti seva”.

6 objectius estratègics, 19 objectius específics i 63 
actuacions

El PAM d’Olèrdola defineix 6 grans objectius estratègics:

• Impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible als 
diferents nuclis del municipi.

• Promoure un model de municipi sostenible, referent en turisme 
natural i patrimonial.

• Fomentar una societat cohesionada i participativa.

• Avançar cap a un municipi més inclusiu que atén a les persones 
vulnerables.

• Garantir la millora contínua en la prestació de serveis públics bàsics.

• Consolidar un model d’administració propera, intel·ligent, oberta i 
participativa.

Per assolir aquests grans objectius s’han definit 19 objectius específics que 
es divideixen en accions concretes, fins a 63. Catasús fa notar que no s’ha 
de confondre el PAM amb el programa electoral. De fet, en el Pla s’hi 
recullen actuacions que no apareixien en cap dels programes presentats 
als comicis, després del treball d’elaboració fet conjuntament amb els 
treballadors de l’Ajuntament.

Per Catasús, totes les actuacions definides són importants. Per la seva 
incidència en l’objectiu d’ampliar la transparència de l’Ajuntament, el 
regidor d’Atenció Ciutadana esmentava com a exemple l’actuació recollida 
d’activar la Carpeta Ciutadana, que farà possible que el ciutadà que 
presenti una instància a l’Ajuntament pugui saber en tot moment l’estat 
de l’expedient. 

Periòdicament es realitzaran avaluacions actualitzades del PAM per mostrar 
el seu grau d’execució. Catasús indicava que el propòsit és el de treballar 
per arribar al 100% de compliment en finalitzar el mandat municipal.

La ciutadania podrà seguir a la web municipal el grau de compliment del PAM

1. Impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible als diferents nuclis 
del municipi.
26,3%

2. Promoure un model de municipi sostenible, referent en turisme natural i
patrimonial.
26,7%

3. Fomentar una societat cohesionada i participativa. 
30%

4. Avançar cap a un municipi més inclusiu que atén a les persones vulnerables.
10%

5. Garantir la millora contínua en la prestació de serveis públics bàsics.
36,4%

6. Consolidar un model d’administració propera, intel·ligent, oberta i participativa.
34,4%
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La campanya “Compra a prop” 
genera un impacte de 667.000€

L’estudi que s’ha fet al voltant de la darrera campanya Compra a prop en l’edició 
2020 revela que aquesta iniciativa de foment del comerç local impulsada pels 
ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal 
genera un impacte econòmic de 667.000€ en el conjunt dels tres municipis 
implicats, amb un retorn de 127,3 per euro invertit.

Una enquesta realitzada durant quinze dies a peu de carrer a 151 persones deixa 
com a conclusions que la iniciativa, ja en la seva 6a edició, és coneguda per un 
64% dels participants i és a Santa Margarida i els Monjos on el coneixement és 
més ampli. El perfil del participant en la campanya és el d’una dona d’entre 45 i 
54 anys, que du a terme una despesa mitjana de 51,7€.

Sobre la procedència dels compradors, l’estudi indica que un 86% són dels tres 
municipis impulsors i la resta d’altres municipis de la comarca. 

Tales d’arbres  per malalties
La regidora de medi natural de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Mireia Mancera, ha recordat 
que les  tales d’arbres de s’han produït en 
el darrer tram de l’any 2020 al municipi han 
estat motivades, en la seva gran majoria, per 
malalties dels arbres. Totes les actuacions 
estan fonamentades en informes tècnics 
“molt complerts” que elabora l’empresa 
especialitzada adjudicatària al municipi del 
servei de jardineria. Mancera ha recordat que 
en espècies com els pollancres o les palmeres, 
incidències com una trencadissa de branques 
poden tenir conseqüències fatals per a 
l’exemplar. 

Així, les actuacions “no són indiscriminades” i 
estan molt motivades, amb l’ànim de realitzar  
intervencions ajustades en cada situació. Va 
ser el cas de l’Avinguda Arboçar, a Sant Pere 
Molanta, on es van acabar talant 5 arbres. O 
bé el de la plaça de la Vinera de Moja, amb la 
tala de pollancres. 

En casos com la Vinera s’opta per substituir els arbres talats per 
exemplars d’espècies autòctones, com és el cas del roure. En el darrer 
ple municipal de caràcter ordinari,  el govern va explicar, a pregunta 

d’ERC, que la gran majoria dels 26 arbres talats al carrer Sindicat de 
Moja durant el mes de desembre estaven malalts i no es reemplaçarien, 
d’acord amb l’opinió dels veïns.

Recordeu
Teniu a la vostra disposició un servei GRATUÏT de 
recollides domiciliàries d’andròmines, mobles vells i 
voluminosos.

També de poda i de restes vegetals.

Cal trucar prèviament al telèfon de l’Ajuntament, el 
93 890 35 02.

Des d’aquest 2021, utilitzar aquestes recollides 
gratuïtes també comptabilitza per obtenir el 25% de 
bonificació en la taxa d’escombraries.

Siguem Cívics!

Les tales segueixen les indicacions de l’empresa adjudicatària
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Les diferents iniciatives solidàries coordinades per “Olèrdola amb La 
Marató” durant les darreres setmanes han aconseguit recaptar 4.752€, 
gairebé 600€ més que en el festival celebrat en l’edició de 2019. La 
xifra assolida ha estat valorada de manera positiva i ha estat rebuda 
com una sorpresa agradable per les coordinadores de les activitats, 
tenint en compte la situació viscuda en aquest ocasió per les limitacions 
de fer actes presencials. 

Per arribar a tancar aquest ingrés a La Marató de TV3 s’han sumat 
les aportacions obtingudes gràcies a una caminada organitzada per 
l’AMPA de l’escola Circell i pel grup de Carnaval de Moja; a la cursa i 

“Olèrdola amb La Marató” recapta 4.752€

Presència testimonial de la neu
L’episodi de nevades que afectava de manera general el conjunt de 
Catalunya ,el cap de setmana del 9 i 10 de gener, va tenir  una presència 
gairebé testimonial i poc intensa al nostre municipi. 

A partir de les 2 i fins aproximadament les 6 de la matinada de dissabte 
dia 9 van caure flocs de neu que van deixar una fina capa de neu en els 
punts més elevats d’Olèrdola, especialment a Daltmar. 

A partir de les 6, en aparèixer la pluja, la neu es va anar desfent fins fer 

caminada semi presencial “Spartan Running”; a les donacions que han 
deixat els visitants del pessebre de grans dimensions instal·lat a la seu 
social dels Castellers de Vilafranca, obra de Jordi Álvarez; així com per 
la venda d’un dvd que recollia actuacions i missatges d’entitats i veïns 
d’Olèrdola, i un calendari solidari amb imatges del municipi. També 
s’han rebut ingressos de l’AE Moja i del club BTT El Bressol, així com 
l’aportació feta pels 5 regidors de l’oposició del 30% de la retribució 
que es rep per assistència a una sessió de ple. Igualment, entre els 
col·laboradors també s’ha comptat amb la perruqueria Rínxols de Moja 
i la fleca Fontanals de Sant Pere Molanta, que han estat punts on es 
podia adquirir el dvd i el calendari.

que en la majoria del municipi la presència de la neu fos ja inapreciable 
a mig matí.

Per minimitzar els possibles efectes negatius de la nevada, especialment 
en la mobilitat interna en vies de competència municipal, des de 
l’Ajuntament d’Olèrdola es va actuar amb planificació i des de la 
brigada municipal es procedia a fer escampades de sal en diferents 
punts per combatre l’aparició al ferm de plaques de gel.

La brigada municipal, actuant a Daltmar durant la matinada del dissabte 9 de gener
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Una vuitantena d’imatges captades per alumnes del centre i les seves 
famílies han optat als premis del concurs de fotografia de l’escola 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta. L’acte de lliurament dels premis 
es realitzava divendres 15 de gener al migdia, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, i la mostra amb les obres participants està 
instal·lada al vestíbul de l’escola.

Arlet Ruiz, de 1r curs, guanyava l’apartat “El cel d’Olèrdola” captant el 
cel de tarda a l’església de Sant Pere. El segon premi ha estat per Max 
Torrents, de 5è, amb la fotografia “Els núvols de la tarda des del balcó 
de casa meva”. Mentre que el tercer premi ha anat a parar a Èric i Guiu 
Runsó, de 6è, amb “Onades al cel”, fotografia captada al barri de Can 
Torres.

Júlia i Albert Guiral ( de 3r i 1r) obtenien el primer premi en la categoria 
“M’agrada el verd” per la fotografia “Nyam-Nyam” ubicada a La 
Serreta. Oriol Serradell, de 5è, rebia el segon premi d’aquesta categoria 
per “Una mantis a l’hort”, captada a Can Trabal. I Irene Gálvez, de 1r, 
per la imatge “caminem junts” captada a Viladellops rebia el 3r premi.

Èxit del concurs de fotografia de l’escola Rossend Montané

 Malgrat haver estat el 2020 un any de restriccions de 
mobilitat sense precedents, les visites al Punt d’Informació 
Turística d’Olèrdola es van quadruplicar respecte el 2019. 
Van ser 850. La diferència de registre s’atribueix a que en el 
2020 el punt estava instal·lat al Conjunt monumental i no a 
la seu de l’Ajuntament, com era habitual. Aquests visitants 
eren sobretot de municipis de l’entorn més immediat. El 
municipi que ha registrat més visitants és Vilafranca, amb 
181;  seguit de Vilanova, amb 121; mentre que Olèrdola ha 
ocupat el tercer lloc, amb 99 visitants.

Amb molta diferència, el motiu més freqüent de consulta ha 
estat la sol·licitud d’informació de les rutes i passejades pel 
municipi, amb un 77’9%.L’increment de visitants i l’ elevat 
seguiment per part dels veïns d’Olèrdola van ser dos dels 
punts que va destacar  Pere Sadurní, regidor de patrimoni, 
en el ple del mes passat, quan va fer un avançament de les 
dades. Per Sadurní, aquest increment de les visites indicaria 
“ que l’interès pel patrimoni del municipi creix entre els 
veïns d’Olèrdola”.

Es quadrupliquen els visitants al Punt d’Informació Turística d’Olèrdola

Héctor Moreno, de 5è, rebia el primer premi de l’apartat “Racons 
d’Olèrdola” per la fotografia “Un camí al cor d’Olèrdola”. Aina Samblas, 
de 3r, per la fotografia “Fins a l’infinit i més enllà” captada al Parc 
Natural d’Olèrdola, rebia el segon premi d’aquest apartat. I  Oriol Alsina, 
de 3r, per la fotografia “Mincraf del Passat” captada a l’antiga pedrera, 
obtenia el 3r premi.

La recaptació obtinguda per la inscripció s’ha destinat a La Marató de 
Tv3. Afegint els diners recaptats amb  una xocolatada solidària i amb  
una degustació de sucs de taronja i llimonada, l’escola de Sant Pere 
Molanta ha pogut ingressar 669 € al compte de La Marató. 

Des de l’escola han expressat la seva satisfacció per aquesta nova 
experiència artística a l’escola, molt ben rebuda per les famílies. Àngels 
Urgell, directora de l’escola Rossend Montané, resumia que als alumnes 
els hi ha motivat molt poder descobrir el seu entorn i compartir-lo amb 
la resta a través de la fotografia.Amb el bon regust que deixa aquesta 
primera experiència, des de l’escola ja s’apunta que podrien tornar a 
fer altres activitats amb el protagonisme de la fotografia perquè permet 
treballar molts àmbits, incloent el tractament informàtic de les imatges 
captades. 

S’han premiat 3 fotografies en cadascun dels tres apartats del concurs

Les fotos s’exposen al vestíbul de l’escola
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L’Ateneu Mogenc ha ofert un Casal de Nadal ple d’activitat

L’Ateneu Mogenc ha ofert una valoració satisfactòria del Casal de Nadal 
que ha organitzat durant les vacances escolars de les festes nadalenques. 
Des de l’entitat han confirmat que durant les tres setmanes d’activitat, 
del 22 de desembre al 5 de gener, s’ha comptat amb 22 inscripcions, una 
xifra similar a la d’anteriors edicions. La dada de participants es considera 
prou satisfactòria si tenim present el difícil context sanitari que vivim i 
el fet que el Casal es va començar a anunciar just només una setmana 
abans del seu inici, com a conseqüència de les incerteses que condicionen 
la programació d’activitats.

Una de les senyals que indiquen la bona acceptació de les famílies és 
que molts nens i nenes van anar ampliant els dies inicials d’inscripció. Els 
organitzadors del Casal van decidir avançar el tancament de l’activitat i 
no oferir-lo dijous 7 de gener, darrer dia en què estava  previst, a causa 
de l’entrada en vigor de la nova normativa de mesures per controlar la 
pandèmia. El Casal s’ha celebrat al Local Nou de Moja i s’ha organitzat 
de manera que es garantís el compliment de les mesures de protecció. Es 
van realitzar activitats a l’interior del local i sortides a l’entorn més proper, 
incloent visites a la ràdio municipal o  al Jardí dels Ocells . 

Sant Macari “confinat”

La Comissió de Festes de Moja ha organitzat actes culturals per 
celebrar un “Sant Macari confinat”. A la web de la Comissió de 
Festes www.festesdemoja.cat , es poden seguir tallers en família sota 
el títol “Experimentem amb els capgrossos”, amb quatre propostes 
d’experiments. Es pot experimentar fent a casa un arc de Sant Martí, 
una pluja de colors, bombolles rebotadores o gel instantani. Són 
quatre vídeos tutorials que es poden veure a demanda des de la web 
de la Comissió.

La Comissió també expressa el seu agraïment als veïns  i veïnes per 
la seva col·laboració, tot seguint la recomanació de sortir dissabte 16 
de gener per la tarda als balcons i finestres de les llars de Moja quan 
sentien arribar el so de la gralla amb el grup Inxanetes.

Es difon el coneixement de les barraques 
Abans de les festes de Nadal, l’Ajuntament d’Olèrdola organitzava les 
dues darreres Rutes del Patrimoni del municipi programades el 2020. 
El dissabte 12 de desembre, amb una bona participació, es realitzava 
un taller-visita gratuït que permetia conèixer 6 barraques de pedra seca 
del municipi. La visita la conduïa Joan Domènech, membre del grup 
de recuperació de barraques de pedra seca del Centre Excursionista 
Penedès .

Un reportatge dedicat a la visita es va emetre per Penedès TV i es pot 
consultar a la carta a la pròpia web de Penedès Televisió o bé a la web 
de l’Ajuntament.
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Visita dels Reis d’Orient a Olèrdola

Els Reis d’Orient no van faltar a la seva cita anual amb Olèrdola. Abans de repartir regals a les llars 
del municipi, durant la tarda del dia 5 de gener els vam poder veure presencialment a Daltmar, Can 
Trabal, Sant Miquel d’Olèrdola, Sant Pere Molanta i Moja. Per les mesures decretades per combatre 
la COVID-19, les recepcions reials van haver de ser estàtiques i no es van poder fer cavalcades.

"
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.
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TELÈFONS D’INTERÈS

• Ajuntament d’Olèrdola ...............938 903 502
                                                Fax. 938 171 059

• Agents municipals
   (Ajunt. Olèrdola)..........................938 901 670

• Mossos d’Esquadra
   (comissaria de Vilafranca) ............938 921 154

• Hospital Comarcal ......................938 180 440

• Creu Roja ...................................938 923 232

• Farmàcia de Moja ......................938 903 619

• Farmaciola
   de Sant Pere Molanta .................938 923 862

• Sanitat Respon. Generalitat .......902 111 444

• Consultori Mèdic de Moja ..........938 170 363

• Consultori Mèdic
   de Sant Pere de Molanta ............938 920 749

• Emergències de Catalunya .......................112

• CEIP “El Circell” (Moja) ..............938 171 452

• CEIP “Rossend Montané”
   (Sant Pere Molanta).....................938 181 844

• Escola Bressol “Gotims” (Moja) .938 172 792

• Escola Bressol “El Pàmpol”
   (Sant Pere Molanta).....................938 923 593

• Canal 20 Ràdio Olèrdola ............938 915 420

• Taxi Olèrdola ..............................629 364 338

• Deixalleries d’Olèrdola ...............938 903 502

• Deixalleria de Vilafranca ............937 431 482

• Consell Comarcal
   de l’Alt Penedès .........................938 900 000

• Servei d’Informació de la Generalitat .......012

• Servei Jove d’Olèrdola ...............647 41 68 64

• Dipòsit comarcal de runes .........93 890 25 88

www.olerdola.cat

Facebook/Comunicació-Olèrdola

Twitter.com@AjOlerdola

Recepció a Sant Miquel

Els Reis d’Orient a Daltmar

A Can Trabal i a Moja els Reis també oferien recepcions per atendre als infants


