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La factura de l’aigua protagonitza el debat del ple de l’Ajuntament d’Olèrdola

S’elabora el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament

El ple aprovava la modifi cació dels estatuts del consorci 
CONGIAC i l’increment del 0,9% que fi xa l’Estat pels sous 
del personal de l’Ajuntament 

La factura de l’aigua ha estat una de les temàtiques que ha protago-
nitzat el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola celebrat dimarts 2 de febrer. 
En el torn de precs i preguntes, el grup d’ERC formulava al plenari 
una bateria de preguntes sobre la facturació, que entenien “indesxi-
frable”, i posava de manifest que les queixes entre veïns i empreses 
eren nombroses pels imports que es cobraven. El govern va oferir als 
grups participar en una propera reunió amb els tècnics de l’empresa 
que gestiona el servei, el consorci CONGIAC, per aclarir en detall tots 
els dubtes. En el debat el govern també va posar de relleu que la tari-
fi cació de l’aigua no havia canviat sinó que, amb el pas de la factura 
a trimestral, es passava a ponderar els trams de consum de dos a 
tres mesos. El regidor de serveis, Juanma Samblás, va detallar que es 
comptava amb un estudi comparatiu en el cas de Daltmar que servia 
per concloure que, llevat d’algunes incidències per excés de consum, 
els imports de facturació “estaven en la línia de fa un any”. 

Tots els grups de l’oposició van expressar la seva preocupació per 
la factura de l’aigua, sent el d’ERC el qui traslladava al plenari el 
detall de les preguntes després d’haver-les plantejat en la Comissió 
Informativa prèvia al ple. En el debat, el govern va respondre que 
cada municipi que pertanyia a CONGIAC era lliure de posar la seva 
tarifi cació i s’anunciava que la taxa de manteniment del clavegue-
ram s’estudia incorporar-la dins de la gestió de CONGIAC, en les 
properes ordenances fi scals.

La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, exposava que havien comprovat 
que en algun cas no quadrava l’import total amb la suma dels con-
ceptes que incloïa la factura i assenyalava que, si bé la tarifi cació no 
hauria variat, sí que ho haurien fet els cànons que s’apliquen.

Abans d’aquest debat, el ple aprovava precisament una modifi cació 
dels estatuts de CONGIAC, amb els vots favorables d’ApO, ERC, 
PSC-Units i el de la regidora no adscrita, Marta Mestre. Junts per 
Olèrdola hi va votar en contra al·ludint la problemàtica “greu” de 
la factura de l’aigua. L’alcalde, Lucas Ramírez, assenyalava que ca-

lia diferenciar els dos debats i resumia que la modifi cació donava 
major solidesa jurídica al consorci i feia que tots els ajuntaments 
participants, independentment de la seva població, tinguessin el 
mateix pes. 

Increment retributiu 

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava per unanimitat aplicar 
l’increment retributiu del 0,9% al personal de l’Ajuntament que fi xa 
l’Estat. El punt previ que modifi cava el pressupost per habilitar la 
partida per a fer efectiu aquest increment es va aprovar també amb 
els vots de tots els grups, llevat del de Junts per Olèrdola, que man-
tenia la seva línia de vot quan es tracten canvis de pressupostos i hi 
votava en contra perquè no hi havien participat.

Moció per evitar la degradació d’espais agraris i forestals

Per unanimitat i amb l’encapçalament de tots els grups, el plenari 
aprovava una moció per a la no industrialització i degradació dels 
espais agraris i forestals degut a la instal·lació de plantes fotovol-
taiques i parcs eòlics a la comarca. En l’exposició de la moció, Fina 
Mascaró, portaveu d’ERC, resumia que calia evitar deixar el territori 
a mans de “grans voltors” i es defensava el foment de les energies 
renovables però sense malmetre el territori.

Ja s’han realitzat les primeres reunions de tre-
ball per elaborar el Pla d’Igualtat de gènere de 
l’Ajuntament d’Olèrdola. És un Pla que es realit-
za gràcies al suport de la Diputació de Barcelo-
na, després que l’Ajuntament sol·licités aquest 
recurs a inicis de 2020. El 15 de desembre es 
feia la primera de les reunions i el 14 de gener ja 
es realitzava la segona de les trobades.

El Pla d’Igualtat de gènere és un instrument 
organitzatiu que promou la millora de tots els 
processos interns de gestió de recursos humans 
a través de la incorporació de la perspectiva de 
gènere en tota la seva gestió, amb el propòsit de 
repercutir en una major igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones.

El disseny d’aquest Pla d’Igualtat es basa en 
els resultats d’una diagnosi de gènere, emprant 
eines metodològiques complementàries.

L´objectiu del Pla és generar un canvi organit-
zatiu mitjançant la implementació de mesures 
que afavoreixin la incorporació, permanència i el 
desenvolupament professional de les persones, 
i garanteixi l´accés, la participació i la redistribu-
ció equilibrada de recursos tant per les dones 
com pels homes en tots els llocs de treball i ni-
vells de responsabilitat.

El Pla té uns àmbits, unes fases i una lògica 
d’intervenció, amb un cronograma d’actuaci-
ons, com la constitució de la comissió d’igualtat, 
qüestionaris en línia, i entrevistes.

Alguns àmbits d’intervenció són l´estructura or-
ganitzativa, polítiques de selecció i contractació 
del personal, polítiques de formació i promoció 
professional, salut laboral, i la conciliació de la 
vida laboral, personal i familiar. Està previst al 
juliol fer la redacció del Pla, i l´entrega al se-
tembre.
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Avancen les obres del camí de vianants 
de Sant Pere Molanta al barri de Ferran 

Eleccions excepcionals enmig d’un gran civisme

Un cop fi nalitzats els treballs de soterrament de la línia elèctrica, 
s’han reprès les obres del passeig de vianants que ha d’unir el poble 
de Sant Pere Molanta amb el barri de Ferran.

Recordem que l’actuació, promoguda per l’Ajuntament d’Olèrdola, 
suposarà crear un passeig per a vianants que donarà continuïtat a 
la vorera del carrer Sant Roc de Sant Pere Molanta fi ns arribar a les 
primeres cases del barri de Ferran, connectant així els dos nuclis. 
Les obres del passeig van ser adjudicades per prop de 109.000€ i 
es preveu completar-les en les properes setmanes.

Per un estret marge de vots, Junts ha estat la força més votada a 
Olèrdola en les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades 
diumenge 14 de febrer. El partit de Puigdemont obtenia el suport 
de 422 veïns d’Olèrdola, amb una quota del 25,1%. A només 11 
vots de distància, ERC se situava com a segona força, amb 411 
vots i un percentatge del 24,5%. El PSC ha estat votat per 303 
electors d’Olèrdola (18%); i ja a més distància, la CUP es feia amb 
152 vots (9%). La llista de VOX ha estat votada al municipi per 95 
persones (5,67%); els Comuns rebien 94 vots (5,61%); el PDeCAT 
78 (4,6%); Ciutadans 57 (3,4%) i el PP, 32 (1,9%). La participació 

era del 61%, lluny del 85,7% al que s’arribava a les eleccions del 
2017.

Dins del context excepcional per la pandèmia, la jornada es va 
desenvolupar sense incidències rellevants i amb la ciutadania res-
pectant les mesures de seguretat establertes en les tres seus elec-
torals. La novetat era que a Moja es votava al Local Nou. L’alcalde, 
Lucas Ramírez, ha agraït el civisme de la ciutadania i posava l’ac-
cent en la implicació de treballadors municipals perquè l’operatiu 
electoral funcionés correctament.

Els treballs es completaran en les properes setmanes

Moment de l’escrutini al local social Rossend Montané de Sant Miquel El Centre Cívic Gatzara es mantenia com a seu electoral a Sant Pere Molanta

Carme Ortoll oferirà la xerrada de 
commemoració del Dia de la Dona

Carme Ortoll serà l’encarrega-
da de pronunciar aquest 2021 
la xerrada de commemoració 
a Olèrdola del Dia Internaci-
onal de la Dona Treballadora. 
Amb la implicació del conjunt 
dels grups municipals del con-
sistori, la commemoració la 
convoca l’Ajuntament per cin-

què any consecutiu, tot mantenint el format d’incloure una 
xerrada protagonitzada per una dona que s’hagi signifi cat 
per la seva contribució al municipi. Ortoll és molt conegu-
da a Olèrdola per haver estat mestra i directora de l’es-
cola Circell de Moja. A més de ser un referent en l’àmbit 
educatiu, aquests darrers mesos també ha estat exemple 
de superació arreu del país després de patir la COVID-19. 
La seva xerrada portarà per títol “Diferents Sí! Desiguals 
No!” i s’ha programat el dissabte 6 de març, a partir de les 
18.00 h, al Local Nou de Moja.

Abans de la intervenció de Carme Ortoll es donarà lectura 
al manifest institucional del 8 de Març. L’acte es clourà 
amb una actuació de dansa a càrrec de veïnes del munici-
pi. L’activitat complirà amb les normes sanitàries i es prega 
arribar amb temps per una entrada escalonada.
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GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

GRUP  MUN IC I PA L  A LT ERNAT I VA  P ER  O LÈRDOLA
Permeteu-nos comen-
çar aquest escrit de-
sitjant-vos un bon any. 
Aquest ha de ser l’any 
de la represa, un cop 

es guanyi la primera batalla contra 
aquest virus i els estralls que ha cau-
sat. Poder recuperar l’activitat social i 
lúdica, les nostres festes, les abraça-
des a qui estimem i que fa temps que 
no podem veure serà, probablement, 
una fi ta que potser mai havíem valo-
rat tant com ara.
Recentment, la ciutadania hem estat 
cridats a les urnes per decidir el futur 

del país. Ara toca als diputats electes 
donar forma a un nou govern de la 
Generalitat que des del món local 
desitgem que sigui estable i operatiu, 
que treballi amb els ajuntaments. 
Parlant de participació ciutadana, ens 
agrada poder dir que ben aviat s’inici-
aran els treballs d’embelliment de les 
rotondes, el projecte guanyador del 
procés de participació ciutadana del 
2018. Un treball que s’ha allargat en 
el temps perquè s’han necessitat les 
autoritzacions administratives d’altres 
administracions, les quals són les ti-
tulars de les rotondes i de les vies on 

es troben. També en els propers dies, 
reprendrem el procés de participació 
ciutadana iniciat el 2019 i que va que-
dar aturat com a conseqüència de les 
eleccions municipals del mateix any i 
posteriorment per la irrupció de la Co-
vid-19. Ara, doncs, sotmetrem a vota-
ció de la ciutadania aquells projectes 
que s’ajusten als criteris establerts en 
les bases d’aquest procés i que han 
estat valorats i vigilats per tots els 
grups polítics municipals. Com a no-
vetat, volem destacar que ho farem 
amb una nova eina de participació, la 
plataforma Decidim, amb moltes més 

funcionalitats i possibilitats i el que 
és més important, amb total garantia 
jurídica tant per a l’administració com 
per a la ciutadania que hi participi.

Aquest any també, iniciarem un pro-
cés de participació ciutadana per tal 
de poder proveir el nucli de Daltmar 
d’un local social municipal que per-
meti dinamitzar l’activitat veïnal i 
associativa, un equipament del tot 
necessari que, entre tots, haurem de 
fer realitat.

Un municipi és fort quan la ciutadania 
és partícip d’allò que s’hi fa.

Benvolgudes i benvol-
guts,
411 gràcies

Moltes gràcies a tots els olerdolencs i 
les olerdolenques que han dipositat la 
seva confi ança en ERC. ERC ha estat  
la llista més votada a Moja i Sant Mi-
quel i la segona a Sant Pere.
Amb els vostres vots heu fet possible 
una presidència d’ERC al Govern de la 
Generalitat per treballar per l’amnistia, 
la independència i la justícia social.
Factura de l’aigua
Amb la nostra voluntat d’estar al cos-
tat de la gent, en el darrer Ple ordinari 

i recollint força queixes que ens han 
fet arribar veïnes i veïns de diferents 
nuclis, vam formular un reguitzell de 
preguntes en relació a l’augment de 
la factura de l’aigua, de com enten-
dre-la perquè és indesxifrable i que 
des del passat mes de juliol de 2020 
ve com a Aigües d’Olèrdola i factu-
rada per Gestió Integral d’aigües de 
Catalunya, SA.
Vam proposar una reunió que va estar 
entomada pel regidor de l’àrea i que 
celebrarem el dia 23 d’aquest mes per 
tal d’esvair dubtes.
Territori
La preservació del territori és una de 

les prioritats d’ERC, per això vam re-
gistrar i debatre una moció que pro-
mou l’energia sostenible, les instal·la-
cions d’autoconsum a les indústries i 
a les parcel·les industrials, i a la instal-
lació de parcs fotovoltaics en sòls que 
no malmetin l’activitat agrícola i el 
medi ambient. Sí a l’energia renova-
ble, SÍ a l’energia d’autoconsum, NO 
a les plaques fotovoltaiques i de grans 
parcs eòlics en terrenys agrícoles i 
paisatges, NO als voltors que volen 
fer negoci de les elèctriques com fi ns 
ara, i que a més malmetin el territori.
Agents municipals
Per un decret d’alcaldia ens hem as-

sabentat del calendari dels Guàrdies 
Municipals per aquest any 2021

No tindrem servei cap dissabte en 
el període comprès entre el 15/06 i 
el 15/09, i cap diumenge i festiu de 
l’any, llevat de 5 dates assenyalades 
(DIV Sant, DLL de Pasqua, Sant Joan, 
15/08 i Tot Sants).

El regidor de l’àrea argumenta que és 
per optimitzar recursos..., de veritat 
els i les olerdolenques no mereixem 
tenir un servei cada dia de l’any?

Nosaltres volem els agents al 
costat de les persones cada dia, 
posem les persones al centre.

Estimats veïns i veïnes 
d’Olèrdola,

Des d’aquest espai, pri-
mer de tot, Junts per 

Olèrdola volem desitjar que estigueu 
bé de salut vosaltres i els vostres fa-
miliars. En segon lloc expressar el que 
som i el que volem.

El que som de ben segur que ja ho 
sabeu, un gran equip amb ganes de 
treballar per Olèrdola, recollint les 
vostres inquietuds i neguits, perquè 
tothom es mereix ser escoltat.

El que volem és que se’ns vegi com 
uns veïns més d’aquest gran municipi 
que es mereix ser respectat del primer 
a l’últim.

Ja gairebé ha passat un any de l’arri-
bada de la pandèmia, malauradament 
emportant-se familiars i coneguts esti-
mats, encara ara l’estem patint reper-
cussions en l’àmbit laboral, cultural, 
sanitari, hostaler... i també psicològi-
cament. 
Voldríem que l’equip de govern (APO), 
vetllés o mirés un per un cada cas, ja 
que en el nostre municipi no tot són 
fl ors i violes. Quants aturats o Ertes hi 
ha? Quantes entitats culturals estan 
sense ajuda o sense resoldre peticions 
perquè donen llargues dient que ja 
passarà? Com està el tema de bars i 
restaurants en el nostre municipi? Aquí 
sembla que no passa res, el fàcil és 
quedar-se a casa, clar, ja ens ho farem.

I psicològicament, no ens enganyem, 
ara tothom està susceptible, desmo-
tivat, sense donar importància a res, 
cansats de la situació tan angoixant. 
Junts per Olèrdola entén perfectament 
aquesta aturada emocional de tot el 
veïnat, però el que no entenem és que 
l’equip de govern (APO) se n’aprofi ti 
d’aquesta situació i no faci res al res-
pecte, no es mulli, “que passi el temps, 
així ningú es queixarà de si fem alguna 
cosa o no”. Doncs no senyors i senyo-
res d’APO, no esteu fent res del que 
vau prometre, perdó sí, mentir. Mentir 
en tot el projecte que vau presentar en 
les últimes eleccions, dient coses que 
vau fer i no eren veritat i coses que 
volíeu fer que ara us desdiu.

Disculpeu, però Junts per Olèrdola 
com a veïns del municipi no volem 
al govern persones que no resolen el 
dia a dia, que fugen d’estudi, volem 
un govern que solucioni les coses al 
moment, no a un mes de les eleccions, 
això és molt lleig.
Creiem que tothom es mereix un res-
pecte i que no utilitzi com escut la 
pandèmia.
Som persones, no màquines, i per poc 
que es pugui fer (sempre mirant per 
la salut de les persones), només es 
necessita una cosa, “GANES”, la qual 
cosa nosaltres sí que en tenim, ja que 
per sobre de tot van els sentiments i 
les necessitats de tots els olerdolencs.
Una abraçada.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Benvolguts veïns i veïnes,

En primer lloc felicitem a 
tota la família socialista 

i en especial a l´Agrupació Socialista 
d’Olèrdola per la seva recent victòria 
electoral, esperem que aquesta per-
meti desencallar la situació que es viu 
al Parlament de Catalunya.

En segon lloc volem agrair molt espe-
cialment a tots els qui han fet possible 
la celebració d’aquests comicis, tant 
els tècnics de l’administració com els 

ciutadans que han exercit a les meses 
electorals.

Ja en clau municipal aquest mes de 
febrer esperem resoldre tots els dub-
tes del nou rebut de l´aigua, ja que te-
nim reunions programades per fer-ho. 
Lamentablement hem de tornar a fer 
esment a l’actitud d’alguns veïns/es 
respecte els contenidors d’escombra-
ries, si bé la gestió de la recollida d’es-
combraries és millorable no és accep-
table llençar el que ens doni la gana al 

primer lloc que ens va bé, és deure de 
tots i totes mantenir el municipi net i 
queixar-nos a l’equip de govern quan 
la gestió no és la correcta.
Continuem enmig d’aquesta pan-
dèmia que ens impedeix viure amb 
normalitat. Això ho paguem indivi-
dualment amb els nostres sacrifi cis 
personals i col·lectivament amb la 
no-celebració de festes tradicionals 
com el carnaval. La diferència és que 
la vacunació és una realitat i això ens 
fa veure llum al fi nal del túnel. La nos-

tra prioritat és gestionar el repte que 
suposa la reconstrucció.
Per acabar, volem tenir un record molt 
especial per als i les que per culpa de 
la COVID-19 ja no hi són. I el nostre 
total i absolut agraïment al personal 
sanitari, a tots els serveis de neteja i 
desinfecció, a tot el cos dels vigilants 
municipals d’Olèrdola així com al cos 
dels Mossos d’Esquadra i molt especi-
alment als equips docents d’Olèrdola 
ja que l’educació és un dels pilars fo-
namentals de la nostra societat.

GRUP  MUN IC I PA L  PSC -Un i t s
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El servei de Biblioteca Oberta es manté en funcionament

Disponibles 3 noves rutes per conèixer barraques de pedra seca

Les limitacions de mobilitat i d’accés als equipaments no estan impedint el funcionament 
del servei de Biblioteca Oberta d’Olèrdola aquest curs 2020-21. Adaptat a les circumstàn-
cies i restringit als grups estables que s’han establert a les escoles, el servei de Biblioteca 
Oberta està operatiu, tant a la biblioteca de l’escola Circell de Moja com a la biblioteca 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta. A més d’oferir aquest espai per a reforçar les 
capacitats de lectoescriptura dels escolars, també s’organitzen sessions de l’hora del conte 
amb l’ànim de treballar valors universals.

Coincidint amb el Dia per la Pau i la no violència que es commemora el 30 de gener, es 
van programar sessions de l’Hora del Conte. Estaven conduïdes per la mateixa responsable 
del servei, la bibliotecària Maria Morell, amb els contes “La Maleta”, de Chris Naylor-Ba-
llesteros, i “El llapis màgic de la Malala”, de Malala Yousafzai. A la biblioteca de l’escola 
Rossend Montané també s’elaborava un mural sobre la pau amb missatges ideats pels 
mateixos alumnes.

Ja estan disponibles a l’apartat de turisme 
de la web municipal, www.olerdola.cat, 
tres noves Rutes de senderisme de barra-
ques de pedra seca, que s’afegeixen a les 2 
que van ser creades l’any passat dedicades 
a aquest patrimoni.

Tal i com resumeix el regidor de patrimoni 
i turisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere 
Sadurní, aquestes Rutes tenen l’objectiu de 
facilitar el coneixement del nostre patrimo-

ni natural i el patrimoni de la pedra seca, 
així com promoure l’activitat física i els hà-
bits saludables. També volen respondre a la 
demanda detectada entre els visitants del 
punt d’informació turística durant el 2020, 
que en un 80% sol·licitaven informació so-
bre rutes de senderisme i passejades. Amb 
aquestes tres noves incorporacions ja són 
14 les rutes de senderisme disponibles al 
web municipal.

2 rutes a la Muntanyeta i 1 a Can Trabal

La primera ruta és la ruta per 11 barraques 
de pedra seca i fa un recorregut des de la 
Muntanyeta fi ns al Fondo de la Seguera, 
tornant per la font de l’Ametlló. L’itinerari 
permet conèixer les barraques que aquests 
últims anys s’han recuperat gràcies al Cen-
tre Excursionista Penedès i l’Ajuntament. La 
ruta té 12 km i es pot fer en un temps de 2 
hores i 30 minuts. A la ruta també es poden 
veure forns de calç, pedreres i fonts, tot re-
corrent un paisatge de bosc i vinyes.

La segona ruta és la ruta per 3 barraques 
de pedra seca que s’inicia a la Muntanyeta, 
i fa un recorregut curt, perquè està pensada 
per fer en família i així iniciar als més petits 
de casa a la pedra seca i a la natura. Té un 
recorregut de 4 km, i 50 minuts de durada. 
És un recorregut per bosc i vinyes.

La tercera ruta és la ruta per 7 barraques de 
pedra seca de Can Trabal. Fa un recorregut 
per paisatge de bosc i vinyes, amb la pos-
sibilitat de pujar al Papiol. També es poden 
veure 2 forns de calç i murs de pedra seca. 
Té un recorregut de 6,57 km i es pot fer en 
1 hora i 20 minuts.

A l’apartat de turisme de la web municipal 
s’inclou un espai amb les 5 Rutes dedica-
des a la pedra seca, així com la possibilitat 
d’accedir a dos reportatges que Penedès 
TV va realitzar dedicats a les barraques de 
pedra seca d’Olèrdola, amb el propòsit de 
donar valor i difusió a aquest Patrimoni de 
la Humanitat.

La doctora Meritxell Arenas ja és professora titular de la URV
La doctora Meritxell Arenas, veïna de Sant Miquel, ha obtingut 
plaça de professora titular a la Universitat Rovira i Virgili. El 14 
de gener superava el darrer requisit per assolir aquesta fi ta pro-
fessional, amb la presentació del projecte docent, investigador i 
assistencial que desenvoluparà a la Universitat. Meritxell Arenas 
és vocal de la Junta del Col·legi de Metges de la demarcació de 
Tarragona i cap del servei d’oncologia radioteràpica de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus. Fins ara era professora associada 
a la Universitat.

El projecte defensat per Arenas es basa en oferir una docència 
“el màxim d’excel·lent possible”, avançar en el coneixement del 
càncer de mama, així com oferir tractaments de qualitat. En una 
entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola, Meritxell Arenas es mos-
trava satisfeta per haver assolit aquest objectiu i destacava que 
era molt important “que la docència universitària en medicina 
estigui vinculada a la pràctica dels hospitals”.



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó6

Es presenten 228 sol·licituds de bonifi cació de la taxa d’escombraries

Instal·lació a Can Trabal d’una nova 
colònia controlada de gats Dimecres 3 de març

Al Local Nou de Moja
De 17.00 a 21.00 h

Cal inscripció prèvia a 
donarsang.gencat.cat

La regidora de medi natural de l’Ajuntament d’Olèrdola, Mireia 
Mancera, informava en el ple d’aquest mes de febrer que s’havien 
presentat fi ns a 228 sol·licituds de bonifi cació de la taxa d’escom-
braries per ús continuat de les deixalleries. Pel que fa a l’autocom-
postatge, enguany s’han presentat 37 sol·licituds.

Mireia Mancera feia notar que les xifres de sol·licituds eren similars 
a les de l’any passat i recordava que, en aquesta convocatòria, una 
mateixa família podia acumular la bonifi cació per autocompostatge 
i per ús de les deixalleries. 

L’any passat, per ús continuat de les deixalleries, se’n van presentar 
221 sol·licituds, de les quals 3 van ser desestimades per no complir 
requisits. En el cas de la bonifi cació per autocompostatge, l’any pas-
sat se’n van presentar 33 sol·licituds però només es va poder aplicar 
la bonifi cació a 13 d’elles perquè les ordenances fi scals no preveien 
llavors l’acumulació entre la bonifi cació per l’ús continuat de les dei-
xalleries i el compostatge.

Bonifi cació de fi ns el 40%

Per a poder ser sol·licitant d’aquesta bonifi cació del 25% de la quo-
ta de la taxa d’escombraries s’havia d’haver recollit prèviament a 
l’Ajuntament una targeta acreditativa en la que el personal del ser-
vei anota i segella cada ús que es faci de les deixalleries durant el 
període d’un any natural. En aquesta convocatòria, i com a conse-

La brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola ha realitzat la construcció de 
la caseta que acull la nova colònia controlada de gats a Can Trabal. 
La construcció es realitzava després que s’habilités durant l’estiu una 
nova colònia a Daltmar, un cop es va procedir a adequar un espai 
amb aquesta funció per part també de l’Ajuntament.

Per estabilitzar la colònia de gats feréstecs a Can Trabal va ser neces-
sària una feina prèvia progressiva d’aproximació fi ns a vincular-los 
a la caseta construïda per l’Ajuntament. Durant l’any 2020 es van 
capturar i esterilitzar 25 gats (17 femelles i 8 mascles) i aquest 2021 
es va capturar l’última femella.

qüència de l’aturada del servei durant el confi nament total derivat 
de la COVID, es va reduir el nombre mínim d’usos a acreditar durant 
el 2020, passant dels 24 als 18 usos.

A més d’aquesta bonifi cació, per realitzar autocompostatge casolà 
es pot assolir un 15% afegit de retorn de la quota de la taxa d’es-
combraries. Així, qui acrediti haver fet autocompostatge i un ús con-
tinuat de la deixalleria, pot arribar a assolir un 40% de bonifi cació 
en la quota de la taxa d’escombraries.

La instal·lació ha estat construïda per la brigada de l’Ajuntament
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Es commemorarà el centenari de les excavacions arqueològiques a Olèrdola

Catalogades 500.000 restes arqueològiques trobades al Conjunt d’Olèrdola

El centenari de les excavacions promogudes per l’Institut d’Estudis 
Catalans a la muntanya d’Olèrdola és un dels esdeveniments inclo-
sos en les commemoracions d’aquest 2021 aprovades pel Govern de 
la Generalitat i assignades al Departament de Cultura. La consellera 
de Cultura, Àngels Ponsa, així ho donava a conèixer l’1 de febrer en 
la presentació dels esdeveniments i les personalitats que enguany 
seran objecte de commemoració en l’àmbit cultural.

Durant aquest 2021, en dates encara pendents de confi rmació, es 
preveu realitzar una exposició commemorativa que es podrà veure 
a les seus de Barcelona i d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia i a 
l’Institut d’Estudis Catalans. També es contempla organitzar visites 

guiades i un cicle de conferències. La comissària dels actes comme-
moratius és Núria Molist, arqueòloga i responsable de la seu d’Olèr-
dola del Museu d’Arqueologia.

En una entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola, Núria Molist recordava 
que la primera de les excavacions arqueològiques fetes a Olèrdola 
data de 1882. El 1921, ara fa 100 anys, l’Institut d’Estudis Catalans 
promou un gran projecte d’excavacions. Als anys 40 també s’excava, 
però no serà fi ns a principis dels anys 80 quan no es tornen a reem-
prendre les campanyes. Des de llavors, les excavacions arqueològi-
ques han tingut continuïtat.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ha donat a conèixer que s’ha 
arribat a la xifra de 500.000 restes arqueològiques trobades al con-
junt històric d’Olèrdola. Aquest mig milió de restes arqueològiques 
catalogades procedeixen de les excavacions que s’han dut a terme al 
conjunt històric d’Olèrdola des de l’any 1986 i han estat inventaria-
des i digitalitzades pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Al llarg d’aquests darrers 35 anys de campanyes arqueològiques, els 
objectes s’han trobat en diferents espais dins i fora de la muralla del 
conjunt d’Olèrdola: el castell, les esglésies, les necròpolis, la pròpia 
muralla, la cisterna i pedrera romanes, així com cases, tallers i cellers. 
Les restes abracen un període històric que va des de l’edat de bron-
ze fi ns a l’època moderna. Algunes de les peces emblemàtiques de 
la col·lecció són un vas campaniforme o una destral de pedra del 
període calcolític; ceràmica amb alfabet iber; monedes romanes o un 
mil·liari de pedra reutilitzat. I ja en època medieval la part d’un re-
taule que representa un dimoni o un capitell preromànic de l’església 
de Sant Miquel.
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El fi ll d’una parella de Daltmar és el primer olerdolenc nascut aquest 2021. Es diu Egan Gálvez Navarro, 
va néixer a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, a les 7.30 h del divendres 15 de gener. En néixer, 
l’Egan va fer 48 centímetres i pesava 3,5 kg.

L’Egan és el germà petit de l’Ira i és el segon fi ll de la parella formada per Jéssica Navarro i Manel 
Gálvez. Tots dos tenen 38 anys d’edat. Ella és perruquera canina i ell és cuiner. Viuen al carrer Freixa 
de Daltmar i estan molt contents que els seus fi lls puguin créixer en un lloc com aquest, “envoltats de 
natura i tranquil·litat”.

Aquest any no poden organitzar cap acte a l’esco-
la, però això no impedeix que l’AMPA de l’escola 
Circell de Moja se sumi a la 4a edició de la Xocola-
tada Solidària per al Càncer Infantil, programada 
al voltant del 15 de febrer, dia internacional del 
càncer infantil. L’AMPA ha comunicat que farà una 
aportació solidària de 100€, valor aproximat del 
que haguessin dedicat per organitzar-la. També 
animen a col·laborar de forma individual realitzant 
una donació on-line fent un donatiu directament 
a la web xocolatadasolidaria.org. El codi de centre 
de l’escola Circell és el 1613. L’AMPA recorda que 
l’aportació que es faci tindrà els benefi cis fi scals 
propis de les donacions. A més, totes les donaci-
ons realitzades participaran en el sorteig de dos 
ordinadors portàtils.

La Xocolatada Solidària porta una consolidada 
trajectòria al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, centre de referència nacional i inter-
nacional en pediatria. Les aportacions permeten 
fi nançar projectes d’investigació per combatre el 
càncer infantil.

Egan Gálvez Navarro, primer nadó de l’any a Olèrdola

S’impliquen de nou en la 
Xocolatada Solidària

La Xarxa de Parcs Naturals ha obert sis perfi ls 
a la plataforma Wikiloc, on es poden trobar 
més de 150 rutes senyalitzades pels dotze 
espais naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona. L’accés al track i informació dels 
itineraris és gratuït i se n’aniran incorporant 
més.

Al perfi l dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix 
trobaràs 13 rutes per descobrir. La Xarxa de 
Parcs Naturals recorda que la mobilitat està 
restringida a nivell comarcal i que respectar 
la natura és indispensable per gaudir-la. Entre 
aquestes rutes, la que íntegrament es dedica 
al municipi és la ruta de les fonts i els forns, 
amb 6,5 quilòmetres de recorregut.

Rutes de la Xarxa de 
Parcs Naturals a la 
plataforma Wikiloc


