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L’ADF realitza la franja de protecció contra incendis forestals a Sant Miquel
L’ADF Rossend Montané d’Olèrdola està realitzant els treballs per a 
delimitar la franja de seguretat de protecció contra incendis fores-
tals a Sant Miquel. Dissabte 20 de febrer voluntaris de l’ADF dona-
ven continuïtat a aquesta intervenció, actuant en la zona propera 
al cementiri. Per fer aquests treballs l’ADF podia comptar amb la 
màquina desbrossadora per control remot de la Federació d’ADF’s 
Penedès-Garraf.

Raimon Forns, coordinador operatiu de l’ADF, situava aquests tre-
balls a Sant Miquel dins del conjunt d’actuacions planificades arreu 
del municipi per a tenir cura del bosc o reduir el risc d’incendi. Entre 
els treballs previstos també hi ha la neteja de restes que interferei-
xen a la via pública al camí Rossend Montané, en els marges de la 
carretera que uneix Moja i Daltmar o bé dins dels carrers de Daltmar. 

A més de treballar a Sant Miquel, l’ADF també va procedir durant el 
mes de febrer a fer tasques de neteja de la riera a la Muntanyeta. 
Poder utilitzar la màquina desbrossadora ha provocat que aquesta 
actuació es realitzés amb més agilitat i precisió.

Des de les ADF s’adverteix que el risc zero d’incendis “no existeix”. 
Més que les condicions meteorològiques, adverteixen que en l’aug-
ment de la possibilitat de grans incendis hi influeix la preocupant  
manca de gestió forestal.

Durant el 2020 el Síndic de Greuges va iniciar 16 actuacions presentades 
per veïns d’Olèrdola
L’informe anual presentat pel Síndic de Greuges recull que durant el 2020 es van presentar davant la sindicatura 16 
actuacions provinents de veïns d’Olèrdola. La dada representa 3 actuacions més que les registrades en la memòria 
de l’any anterior. L’informe detalla que 9 d’aquestes 16 actuacions van ser queixes, mentre que les 7 restants van ser 
consultes. Tres veïns van aprofitar l’atenció personalitzada de l’Oficina del Síndic a Olèrdola, el passat 15 d’octubre, 
per a presentar les seves queixes.

En el conjunt de la comarca de l’Alt Penedès, les actuacions iniciades el 2020 pel Síndic van ser 278, 15 més que 
l’any 2019. Fins a 126 actuacions  van ser queixes i les 152 restants consultes. Per àmbits, les polítiques socials, 
amb un 34,5%, va ser el sector que més queixes i consultes va aglutinar a l’Alt Penedès. Seguit de consum, amb un 
21,2%;  administració pública i tributs, amb un 19,8%; polítiques territorials, amb un 16,5%; seguretat ciutadana i 
justícia, amb un 5,8%; i altres consultes, amb un 1,4%.

Agraïment a Moja per la 
Donació de Sang  
Dimecres 3 de març es van obtenir 32 do-
nacions de sang al Local Nou de Moja. Es 
van registrar 3 nous donants i van ser 35 les 
persones que es van apropar a la campanya, 
entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. El 
Banc de Sang subratlla que 96 pacients es 
podran beneficiar d’aquestes donacions.
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Carme Ortoll fa una crida al compromís per defensar els drets de les dones i 
proposa desenvolupar un projecte integral coeducador a Olèrdola

Equilibrar passió i raonament és un vehicle molt eficaç per dotar de con-
vicció un missatge. I Carme Ortoll, la mestra jubilada que a l’escola Circell 
s’havia sentit “la dona i la mestra més feliç del món”, va demostrar-ho amb 
excel·lència dissabte 6 de març durant la xerrada que va oferir al Local Nou 
de Moja, en l’acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones que 
per cinquè any consecutiu organitzava l’Ajuntament d’Olèrdola.

Seguint les normes de seguretat, les 140 persones que omplien la capa-
citat permesa del Local van poder assistir a una xerrada amb substància i 
carregada d’uns continguts que vinculaven realitats globals amb les d’àm-
bit local. S’hi van articular reconeixements a les dones que havien permès 
avançar en drets, denúncies per les situacions de desigualtats que encara 
perduren i propostes que interpel·laven a l’acció individual i col·lectiva per 
apropar-nos a la igualtat real. La seva va ser una intervenció molt propera i 
directa, de reflexió fonamentada, àgil malgrat no ser breu, i molt il·lustrativa 
per la diversitat d’exemples.

El “Cant dels ocells” sobrevolant el silenci
L’acte s’iniciava amb una actuació de dansa a càrrec de joves veïnes del 
municipi que col·laboren en la iniciativa solidària “Olèrdola amb La Mara-
tó”. Després de la lectura del manifest institucional a càrrec dels regidors i 
regidores Marta Mestre, Joan López, Mari Carme Villanueva, Pere Sadurní 
i Maria Antònia Pajuelo, es donava pas a la presentació d’una semblança 
biogràfica de Carme Ortoll, a càrrec de Lourdes Mitjans. Només començar 
la seva intervenció, Carme Ortoll va convidar a fer dos minuts de silenci per 
les víctimes de la pandèmia i “per les dones que han mort de patiment”. 
L’homenatge va ser acompanyat per la veu de Noemí Martínez, mestra de 
música i companya de Carme Ortoll, que va interpretar un emotiu  “Cant 
dels ocells”.

Igualtat real irrenunciable
Per Ortoll, la celebració del 8 de Març té molt de sentit i defensava la ne-
cessitat de reconèixer la lluita de moltes dones. Detallant el significat del 
títol de la xerrada, “Diferents Sí Desiguals No”, Ortoll va posar de mani-
fest que l’origen de la discriminació patida per les dones “és el tracte i el 
menyspreu” i no les diferències biològiques. Per això fixava el propòsit que 
“la igualtat real és i ha de ser un dret irrenunciable”, per afegir que calia 
“trobar les millors possibilitats que ens pot aportar cadascú”.

Per exemplificar els avenços registrats en matèria d’igualtat, però subrat-
llant el camí que queda per recorre, Carme Ortoll exposava algunes dades. 
Les dones han passat de representar un 5,5 % del Parlament, en les prime-
res eleccions de la recuperació democràtica, a ser el 47,7% del Parlament 
escollit el passat 14-f. El 70% de mestres i professorat són dones, però 
només 3 dels 12 alts càrrecs del Departament d’Ensenyament eren dones. 
I en l’àmbit privat, de cada 100 directors generals d’empresa, només 8 són 

Durant la xerrada de commemoració del 8 de Març Carme Ortoll destacava que l’exemple de les “dones pioneres” 
ens recorda que “cal canviar costums, transgredir normes i lluitar tenaçment”

dones. En aquest punt, Ortoll es mostrava partidària de seguir el model 
d’Islàndia, que obliga a certificar la igualtat de gènere.

Municipi coeducador
Aterrant a Olèrdola, Ortoll va assenyalar que des de l’any 79 el municipi 
havia tingut 6 alcaldes, tots homes. Amb vehemència, va defensar que les 
dones “hem de fer servir de manera real els drets que tenim” i va proposar 
“desenvolupar un projecte integral perquè Olèrdola sigui un municipi edu-
cador i coeducador”, treballat pel conjunt de l’Ajuntament amb els centres 
educatius, les entitats i les famílies. De manera concreta, proposava l’acció 
educativa amb tallers per a les persones del municipi, dedicats a la criança 
i educació dels fills, l’educació a adolescents; models de relacions familiars i 
diversitat sexual, o sobre prevenció de relacions abusives.

Referint-se a dues expressions molt presents en la pandèmia, Ortoll també 
va posar de relleu que la frase “quedar-se a casa” no hauria d’impedir reco-
nèixer realitats com la patida per dones i infants que han hagut de conviure 
amb els seus agressors durant el confinament. O bé tampoc oblidar que 
“no tot ha anat bé”, com així ho indicarien les morts o la situació viscuda 
a les residències, o bé el fet que les dones han estat més afectades per la 
precarietat laboral.

Canviar, transgredir, lluitar

Abans de sintetitzar que de vegades “cal canviar els costums, transgredir 
normes i lluitar tenaçment”, Carme Ortoll va detallar alguns referents de 
“dones pioneres” que permetien arribar a aquesta conclusió. Era el cas de 
Dolors Aleu, la primera metgessa catalana; Míriam Caliesteo, primera dona 
en incorporar-se al Cos de Bombers de Barcelona, l’any 2007; o el d’Anna 
Maria Martínez, primera dona en ser membre de la Junta del Barça, espor-
tista, periodista i escriptora. També va recordar com Aurora Batet, als anys 
40, va obrir les portes a totes les dones en el món casteller. I no va passar 
per alt un reconeixement per la tasca pionera de la mestra de Moja Pepita 
Casanelles i Escofet.

En acabar la xerrada, el llarg i sentit aplaudiment certificava la complicitat 
que Carme Ortoll havia generat en l’auditori. Abans de cloure l’acte, i a pre-
gunta de Lourdes Mitjans, Ortoll va explicar com li havia afectat a algunes 
funcions de la memòria la COVID-19 a l’hora de dificultar actes quotidians 
com menjar. Ortoll va fer l’oferiment a l’Ajuntament d’Olèrdola de fer un 
documental sobre 8 dones d’Olèrdola que seria elaborat per ella mateixa, 
amb filmació i muntatge d’Andreu Ortoll Rius, per a poder ser presentat en 
la commemoració del 8 de Març de l’any vinent. L’acte finalitzava així igual 
que havia començat, amb generositat. Amb un regal de Carme Ortoll. I és 
que els assistents van poder trobar-se en cadascuna de les cadires, en acce-
dir al Local Nou, un punt de llibre pintat per Carme Ortoll que representava 
“un punt de llum i el camí lila”.
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Consulta pública del reglament de 
teleassistència a la nova web de 
participació

D’acord amb el que estableix la llei de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
convocat una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració 
del projecte de reglament municipal de teleassistència domiciliària. 
La consulta es canalitzava a través de la plataforma decidim-oler-
dola.diba.cat i tenia el propòsit de recollir l’opinió de la ciutadania i 
de les organitzacions més representatives potencialment afectades 
per la futura norma. El termini de la consulta restava obert fins el 
17 de març i en el moment de tancar-se la redacció d’aquest but-
lletí restava pendent la valoració dels seus resultats.

L’Ajuntament assenyala que les bases que fins ara s’han utilitzat 
com a criteri d’accés dels usuaris al servei de teleassistència ja no 
resulten d’aplicació, d’una banda, perquè les Bases aprovades per 
la Diputació ja no recullen quins usuaris considera beneficiaris del 
Servei Local de Teleassistència, i de l’altra, perquè l’increment gra-
dual de teleassistències instal·lats fa necessari l’establiment d’uns 
criteris d’accés per garantir que el servei arribi als col·lectius que 
més ho necessiten. En total, actualment al municipi estan activades 
74 teleassistències.

A la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueolo-
gia es troba una de les tres Xtables de grans 
dimensions que el consorci de Promoció 
Turística del Penedès ha posat en funcio-

Olèrdola acull una de les tres taules interactives del nou servei digital d’atenció al 
visitant de Penedès Turisme

Se superen els 300 usuaris registrats al 
servei d’informació per WhatsApp 
de l’Ajuntament d’Olèrdola
En menys d’un any el servei d’informació per WhatsApp de l’Ajun-
tament d’Olèrdola ja ha arribat a superar els 300 usuaris registrats. 
Aquest canal d’informació el gestiona el Servei de Comunicació de 
l’Ajuntament i des que es va activar, el passat 3 d’abril, han estat més 
de 500 els missatges enviats a través d’aquest mitjà.

L’Ajuntament recorda que el servei de WhatsApp està concebut per a 
comunicar informacions d’interès municipal com els actes d’agenda, 
serveis públics, convocatòries, subvencions, bonificacions i incidènci-
es a la via pública o en serveis municipals. 

L’Ajuntament disposa d’altres mitjans públics de comunicació que 
fan la cobertura informativa d’esdeveniments o decisions d’àmbit 
polític, a través de l’emissora municipal Canal 20-Ràdio Olèrdola; 
dels comptes de twitter i facebook de Comunicació Olèrdola o de 
l’apartat de notícies de la web municipal.

El servei d’informació per WhatsApp és unidireccional i els usuaris no 
poden interactuar entre ells. Per activar el servei només són necessà-
ries dues accions: afegir el número de WhatsApp de l’Ajuntament, el 
667 851 138, al llistat de contactes del mòbil; i registrar-se al formu-
lari d’alta del servei que es pot trobar a la web municipal.  

nament per a millorar l’atenció i informació 
digital als visitants de la comarca. Activades 
també al Centre d’Interpretació del Cava 
de Sant Sadurní i a l’Oficina de Turisme de 
Vilafranca, aquestes tauletes interactives de 
gran format  permeten al visitant obtenir in-
formació sobre l’oferta d’establiments, allot-
jaments rurals o activitats que es poden fer 
al Penedès.  S’hi concentra la informació dels 
més de 70 llocs d’interès turístic visitables 
fins a tota la informació de les 190 empre-
ses de la Ruta del Vi del Penedès, així com 
l’agenda turística del Penedès. 

Amb aquestes taules el visitant, a més d’ac-
cedir a l’oferta turística del territori, també 
pot traspassar la informació que l’interessi 
al seu dispositiu mòbil a través d’un codi QR. 

En paral·lel, s’ha desenvolupat una webAPP 
per a tablets, adreçada a establiments que 
participen amb el Consorci de Promoció Tu-
rística del Penedès. A través d’una llicència 
d’usabilitat s’ha traslladat aquesta tecnolo-
gia a un format tablet individual per ser uti-
litzada en restaurants, allotjaments, cellers, 
recursos turístics, oficines de turisme o mu-
seus.

Per Xavi Fernández, informador del Conjunt 
monumental d’Olèrdola, aquesta “mega 
tauleta” ubicada a l’espai d’exposició per-
manent del Museu “aporta rapidesa i proxi-
mitat” per explicar amb quines altres visites 
pot complementar el turista la seva estada 
a Olèrdola.
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La doctora Meritxell Arenas ja és professora titular de la URV

Les entitats poden sol·licitar les subvencions municipals fins el 30 de març
Fins el dimarts 30 de març resta obert el 
termini per a que les entitats d’Olèrdola 
puguin sol·licitar subvencions municipals 
per al foment d’activitats d’interès públic o 
social que tinguin com a objectiu la realit-
zació d’activitats en matèria d’acció cultural, 
esportiva, juvenil o social.

Les subvencions s’hauran de destinar a fi-
nançar actuacions per al foment d’activitats 
i projectes que s’executin des de l’1 de gener 
al 31 de desembre de 2021.

Sumant els tres àmbits de la convocatò-
ria en règim de concurrència competitiva, 
aquest 2021 es preveu destinar un total 
de 101.640€. Una mica més de la meitat 
d’aquest import, 51.975€, es reserva a enti-
tats culturals. Per a entitats de l’àmbit social 
s’assigna una previsió de 18.480€. I per a 
entitats esportives, la quantitat reservada en 
aquesta convocatòria ascendeix a 31.185€.

A més de mantenir criteris ja introduïts l’any 
passat, com el de puntuar la trajectòria i les 
activitats de l’entitat, així com la qualitat del 
projecte i la seva presentació, aquest 2021 
una de les novetats és que s’afegeix un cri-

teri per a valorar projectes que tinguin en 
compte la protecció de l’ecosistema d’Olèr-
dola. 

Un altre dels aspectes que varien és que 
s’amplia fins el 75% la possibilitat de boni-
ficació quan els projectes presentats siguin 
benèfics. Es mantenen els topalls màxims 
previstos que pot rebre una entitat (13.000€ 

en cultura i 6.500€ en matèria social), men-
tre que s’ha ampliat de 7.000 a 8.000€ la 
subvenció que podria rebre una entitat es-
portiva.

Les entitats poden consultar qualsevol dubte 
sobre la presentació de sol·licituds adreçant 
un correu electrònic al mail mulinaripm@
olerdola.cat.

L’Ajuntament d’Olèrdola convocarà un procés participatiu per definir els usos 
d’un nou local social a Daltmar
El portaveu del govern 
municipal de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Jordi Catasús, 
ha anunciat que aquest any 
es convocaria un procés 
participatiu amb el propòsit 
de definir els usos d’un nou 
local social a Daltmar. Cata-
sús recordava que Daltmar 
és el segon nucli en nombre 
de població d’Olèrdola i no 
disposa d’un local social 
municipal. El govern muni-
cipal posa l’accent en què 
l’equipament és un “espai 
llargament reivindicat”.

Jordi Catasús precisava que 
el procés participatiu ha 
d’estar fet abans d’acabar l’any, amb l’objectiu d’establir les característiques d’aquest nou equipament al servei de la ciutadania. Un 
dels propòsits d’aquest nou espai ha de ser “dinamitzar la vida” de Daltmar, tal i com resumia Catasús.

Les bases les va aprovar el ple el passat desembre
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Digitalitzats i accessibles a internet els 448 exemplars editats en paper de la 
revista “Font-tallada”

Qui desitgi consultar algun dels 448 exemplars editats en paper de la 
revista “Font-tallada” ja ho pot fer a través d’internet. Després de ser 
digitalitzats per part de l’equip de la publicació i gràcies a l’Arxiu Co-
marcal de l’Alt Penedès, tots els números d’aquest butlletí de Sant Pere 
Molanta i l’Arboçar ja estan disponibles a l’apartat de premsa digita-
litzada de la web de la xarxa d’arxius de la Generalitat. També s’hi pot 
accedir des de l’apartat de patrimoni cultural i memòria històrica de la 
web municipal olerdola.cat. 

Antoni Palazón, membre de l’equip de Font-Tallada, explica que la di-
gitalització i la difusió d’aquest llegat a internet era un propòsit que 
s’havien fixat des que l’abril de 2018 va deixar de publicar-se Font-ta-
llada en paper.

Una de les dificultats que van haver de resoldre va ser l’obtenció d’ori-
ginals de cadascun dels números. Per això van haver de demanar suport 
a alguns dels seus subscriptors.

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès té un exemplar de cada número de 
Font-tallada. Properament, els responsables de la revista cediran una al-
tra col·lecció amb tots els números per a dipositar-los a l’arxiu municipal 
d’Olèrdola. I la tercera “còpia de seguretat en paper” serà una col·lecció 
que se cedirà a la masia Font-Tallada, que va donar nom a la publicació. 

El llibre dedicat als balls de bastons de Catalunya també inclou 
“El toc d’Olèrdola”
És una antologia visual dels balls de bastons de Catalunya que es preveu editar 
amb el finançament que s’obtingui per verkami

El ball de bastons “El Toc d’Olèrdola” és una de les colles bastoneres del país presents en “El llibre del Ball de Bas-
tons”, elaborat per Xavi Quesada.

El treball el preveu editar colors.cat gràcies al finançament que s’obtingui per verkami. En la presentació en aquesta 
plataforma de “crowdfounding” s’explica que el llibre és “una explosió de colors on representem totes les colles bas-
toneres a través del seu ric i original vestuari. Al seu interior hi trobarem més de 200 il·lustracions geomètriques i un 
munt de curiositats sobre el Ball i les seves colles que no coneixies i de ben segur et sorprendran”.

Tot i el seu llenguatge fresc i modern, aquest llibre “neix amb l’ambició de convertir-se en una referència definitiva so-
bre el Ball de Bastons de Catalunya, un recull visual de colles, actuals i desaparegudes, que no s’havia fet mai fins ara”. 

Font-Tallada va ser gestada per mossèn Jordi Carbonell, tenint com a 
àmbit territorial de difusió dos pobles de municipis diferents que com-
partien parròquia. Pere Sadurní en va ser el director fins l’any 2004 i des 
de l’any 2005 va ser una entitat formalment constituïda la que va fer 
possible fins l’abril de 2018 el manteniment de Font-tallada.

Des de l’abril de 1974 i durant 44 anys, Font-tallada va ser molt més que 
una publicació que informava als veïns de Sant Pere Molanta i l’Arboçar. 
Va promoure sortides culturals i va convocar concursos per a trobar 
els eslògans promocionals dels dos pobles. De la mà de Pere Sadurní, 
va realitzar també una important feina de difusió dels costums i de la 
història local.

Font-tallada manté un blog a internet amb informacions d’interès local 
i presència a les xarxes socials.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha expressat públicament l’agraïment 
a la tasca feta per tots els col·laboradors de la revista al llarg dels seus 
44 anys i també a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.

Antoni Palazon i Mercè Mitjans, de l’equip de Font-tallada
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Els alumnes de l’escola Rossend 
Montané preparen una instal·lació 
artística amb ceràmica
Els alumnes de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta 
han realitzat en fang les peces que decoraran de manera perma-
nent un dels patis interiors del centre. La instal·lació s’inspira en 
el projecte de l’Univers que a l’escola es treballa durant aquest 
curs de manera transversal. Un cop es torni de les vacances de 
Setmana Santa, després de coure els treballs en un forn de ce-
ràmica a 1.000 graus, les obres dels alumnes es col·locaran en 
l’espai exterior que hi ha davant mateix de la pista poliesportiva, 
en un indret ben visible perquè està separat de la zona d’accés 
públic per una paret de vidre.

La directora de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta, 
Àngels Urgell, posa l’accent en què aquest projecte permet als 
alumnes “deixar empremta” a l’escola. També fomenta el treball 
en equip i fa possible que es decori un espai del centre.

La ceramista Mercè López és l’encarregada de conduir i orientar 
als alumnes en aquesta intervenció col·lectiva. López explica que 
s’ha trobat els alumnes molt motivats i destacava que es notava 
aquest treball previ que havien fet a classe. 

Per tal de fer una instal·lació que perduri en el temps, les peces 
de ceràmica dels alumnes s’instal·laran en aquest pati interior 
utilitzant materials resistents, com el ferro.

Claudina Marcé, veïna de
Sant Pere Molanta, ha fet 100 anys

Claudina Marcé Marcé, veïna molt coneguda de Sant Pere Molanta, feia 
aquest passat divendres 12 de març 100 anys. Per felicitar-la pel seu cen-
tenari, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez; la regidora de gent gran, Anna 
Boada; i el portaveu del govern municipal, Jordi Catasús, es desplaçaven 
divendres fins a casa de Claudina Marcé, per a lliurar-li un ram de flors i una 
placa d’homenatge en nom de tot el municipi.

Molt estimada al poble, la Claudina Marcé també va anar rebent la felicita-
ció de nombrosos veïns de Sant Pere Molanta durant el mateix divendres. I 
és que la Claudina és memòria viva de Sant Pere Molanta. Amb el seu pare, 
va gestionar el bar de l’antiga Societat “La Unió”, va treballar durament al 
camp i no va deixar tampoc d’assumir feines en el molí que tenien a casa 
seva. Vídua, la Claudina és mare de 3 fills; té 5 nets i 3 besnets.

Menuda, simpàtica i riallera, la Claudina arriba als 100 anys amb molt bon 
estat de salut. Viu sola a casa seva però cada dia està acompanyada de la 
seva família. La seva filla dina amb ella cada dia i els seus dos fills viuen 
molt a prop. Està lúcida i només li falla en ocasions la memòria recent. I 
físicament, la dolència més important que pateix és la derivada d’un trenca-
ment de fèmur. Abans de l’esclat de la pandèmia per la COVID-19, Claudina 
Marcé assistia diàriament a la seu del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta.

El maig de 2017 Claudina Marcé rebia la distinció “Gent Gran amb mèrit” 
del municipi en la 2a Trobada de la Gent Gran d’Olèrdola. Fa dos anys, en 
la xerrada que va conduir la mestra Mercè Garcia en commemoració del 
Dia de la Dona, Claudina Marcé va ser una de les veïnes de diferents ge-
neracions que va oferir el seu testimoni per exposar experiències a l’escola. 
Llavors va recordar que va anar a classe amb “doña Pepita” i després feia 
repàs amb el mestre Josep Santaulària, abans de l’esclat de la Guerra Civil. 
Quan anava a escola a Santa Anna, a Vilafranca, el desplaçament cada dia 
el feien caminant.

Gràcies a la Caudina Marcé i a la família Montserrat es va poder cedir una 
col·lecció de la revista Llum que elaboraven els nens de l’escola de Sant 
Pere Molanta seguint la tècnica Freinet, sota el mestratge de Josep Santau-
lària. Alguns d’aquests exemplars formen part de l’exposició “Quan la vida 
entra a l’escola. La Tècnica Freinet al Penedès (1934-1937)”, que es pot 
veure al Vinseum de Vilafranca fins el proper 25 d’abril.

Claudina Marcé rebia la felicitació de l’Ajuntament

Claudina amb els seus 3 fills
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La primera de les rutes guiades pel patrimoni d’Olèrdola 
que aquest 2021 organitza l’Ajuntament d’Olèrdola serà 
una visita guiada pel poble de Moja, el proper dissabte 
24 d’abril. El recorregut  inclou visitar el Celler Cooperatiu 
de Moja –un celler modernista de César Martinell, una de 
les Catedrals del Vi–, l’església romànica de Sant Cugat, 
l’església de Sant Jaume i l’exterior de la Torre medieval 
de Moja, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional. El 
punt de trobada serà al Celler Cooperatiu, a les 11.00h. 
Cal fer inscripció prèvia i les places són limitades. Les 
inscripcions s’obren 15 dies abans de la visita a oldl.
turisme@olerdola.cat. 

Ruta pel Patrimoni de 
Moja el 24 d’abril

Es reprenen les activitats a la seu d’Olèrdola del 
Museu d’Arqueologia
Les activitats a la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia s’han reprès. El diumenge 28 
de març i dissabte 3 d’abril s’ha programat la visita guiada “Olèrdola, una ciutat medieval 
al cor del Penedès”. Serà a les 12 del migdia. 

El dissabte 3 d’abril, a les 12 del migdia, s’ha programat l’activitat “Ermegodo, una dona 
del segle X”. 

Les activitats són gratuïtes i cal inscripció prèvia. Per informació i reserves es pot trucar 
als telèfons 93 890 14 20 i al 675 782 936 o bé al correu electrònic mac.olerdola@
gencat.cat.
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Olèrdolainformació:

"
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.


