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Unitat davant les sol·licituds de parcs fotovoltaics
Els 27 alcaldes de l’Alt Penedès han demanat per carta 
al Govern “mesures urgents” per regular la instal·lació 
de parcs eòlics i de plaques fotovoltaiques. En una car-
ta enviada al vicepresident en funcions de president, Pere 
Aragonès, i al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, reclamen que deroguin el Decret 16/2019 de Me-
sures Urgents per a l’Impuls de les Energies Renovables. 
Lamenten que la norma limita la participació dels munici-
pis en la construcció d’aquestes instal·lacions, i reclamen 
un Pla Director que marqui les ubicacions més adients 
tenint en compte l’opinió dels ajuntaments i preservant 
l’espai agrícola. 

Vuit alcaldes dels municipis més afectats (els de La Gra-
nada, Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues, Torrelavit, Sant 
Llorenç d’Hortons, Sant Quintí de Mediona, Pontons i Olèr-
dola) escenificaven aquesta reclamació el passat 20 d’abril 
en un acte a La Granada.

L’Ajuntament porta a les escoles el taller 
“Construir relacions lliures de rols i estereotips de gènere”
El treball conjunt entre les escoles del municipi i l’Ajuntament d’Olèrdola ha comportat que aquest mes 
de maig es pugui oferir als alumnes de 4t,5è i 6è un taller per combatre les desigualtats de gènere. A 
través dels recursos assolits per l’Ajuntament en la convocatòria estatal “Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género”, es pot programar el taller “Construir relacions lliures de rols i estereotips de gènere”.

El taller té una durada d’una hora i mitja. A l’escola Circell de Moja el taller es programava pels alumnes 
de 6è i 4t el dimarts 18 de maig. Dijous 20 l’activitat s’oferia als dos grups de 5è.

A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta, el taller s’ha programat pel proper dijous 27 de maig 
pels alumnes de 5è; mentre que pels alumnes de 6è s’oferirà el divendres 28 de maig.

Nou impost de la Generalitat sobre emissions de CO2 dels vehicles
La Generalitat de Catalunya implantarà enguany el nou impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es 
tracta d’un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà 
íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a 
fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mo-
bilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest tribut afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titu-
lars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal 
a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència 
fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina 
i vehicles registrats el 2020.

Per calcular-lo, cal buscar a internet o a la fitxa tècnica del vehicle els 
grams de CO2 que emet cada km. El 2020 paguen els qui superin els 
120 g/km. I el 2021, els 95g/km.

El padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost ja es pot 
consultar, des de l’1 de maig, a la seu electrònica de l’Agència Tributària 
de Catalunya.
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Elevat ritme d’execució de les obres de millora dels camins asfaltats municipals

Durant la primera setmana de maig s’han completat el gruix dels treballs 
de millora dels camins municipals que més afectació puntual han ocasio-
nat en la mobilitat de la ciutadania. 

Des que les obres de reasfaltat es van iniciar, el passat divendres 23 
d’abril, i fins llavors, ja s’havien executat gairebé totes les tasques planifi-
cades a l’Eix Rossend Montané, al camí de Daltmar, així com en els ramals 
d’aquestes dues vies de competència municipal.

A causa de les obres, en alguns moments va ser necessari tallar de manera 
puntual la circulació dels vehicles en aquests camins asfaltats. L’Ajunta-
ment demana disculpes per les molèsties ocasionades i recorda que les 
obres reverteixen en una millora directa en la seguretat d’aquests camins 
de competència municipal.

Divendres 7 de maig es començaven a realitzar treballs de reasfaltat a 
l’entrada del polígon de Sant Pere Molanta. 
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L’Ajuntament revalida el segell InfoParticipa a la qualitat i 
transparència de la informació

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, recollia dilluns 10 de maig a la tarda el  
Segell InfoParticipa 2020 a la qualitat i transparència de la comunicació pú-
blica local. Aquest distintiu, creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, el rep 
l’Ajuntament d’Olèrdola per cinquena vegada, després de complir amb el 92 
% dels 52 indicadors de transparència avaluats. La valoració es pot consultar 
a la web InfoParticipa. 

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública 
local és una certificació que s’atorga a partir de les avaluacions realitzades 
als webs municipals. S’analitza la informació que contenen sobre els repre-
sentants polítics del seu municipi, com es gestionen els recursos col·lectius 
i quines formes de participació es posen a l’abast de la ciutadania. Es tracta 

d’una marca de qualitat que 
busca donar garanties de con-
fiança i credibilitat a les ciuta-
danes i els ciutadans, essent 
“un incentiu pels responsables 
polítics i tècnics”, tal i com re-
sumeix la mateixa UAB.

Objectiu: assolir el 100%

Valorant l’obtenció d’aquesta 
distinció, Jordi Catasús, regidor 
de Comunicació i d’Atenció 
Ciutadana, posava l’accent en 

Ajuntament “top 10” en maduresa digital
L’Ajuntament d’Olèrdola ha rebut el premi “Ajuntament top 
10 en maduresa digital a Catalunya” en la franja de població 
de 1.001 a 5.000 habitants. La distinció s’ha lliurat en els 
reconeixements d’Administració Oberta que anualment atorga 
l’AOC als ajuntaments catalans que més destaquen en la seva 
maduresa digital, amb el propòsit de valorar i reconèixer la 
implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica i la 
seva conseqüent transformació digital en la seva relació amb la 
ciutadania i en la seva gestió interna.

Aquests reconeixements es donen en base a l’Índex de 
Maduresa Digital que realitza el Consorci AOC i que es 
determina a partir de l’anàlisi d’indicadors objectius, les dades 
d’ús dels serveis AOC i de l’anàlisi dels webs dels ens locals. 

què Olèrdola assoleix aquest reconeixement de manera continuada “incre-
mentant el percentatge d’objectius assolits”. Per obtenir el 100%, a l’Ajun-
tament d’Olèrdola només li resten per complir 4 dels indicadors avaluats. Tot 
i assenyalar que els punts que falten “són els punts que representen més 
complexitat jurídica”, Catasús indicava que ara el repte és seguir avançant i 
completar-los fins arribar al 100%. 

Aquest grau del 92% de compliment fa que Olèrdola sigui l’Ajuntament de 
tot l’àmbit de l’Alt Penedès, Garraf i Anoia que ha obtingut la puntuació més 
elevada en aquest distintiu que valora les “bones pràctiques” en matèria de 
comunicació. Catasús apunta que l’elevat grau de compliment aconseguit 
expressa que és voluntat de l’Ajuntament d’Olèrdola “ser el màxim de trans-
parents”. El regidor de Comunicació i Atenció Ciutadana recordava que al 
Penedès només localitats amb molts més habitants, com Cunit o el Vendrell, 
assolien una puntuació similar a la d’Olèrdola, sent Calafell l’únic municipi 
penedesenc que ha arribat al 100%.

En el cas de l’Alt Penedès, en aquesta franja de població, també han estat reconeguts els ajuntaments de Subirats i de Sant Llorenç d’Hortons. En l’apartat de 
Consells Comarcals, també ha rebut el guardó el de l’Alt Penedès.

L’Ajuntament d’Olèrdola ha rebut per tercer any consecutiu aquest reconeixement que el situa de nou entre el reduït grup d’ajuntaments líders a Catalunya en 
maduresa digital.

Amb el seguiment virtual dels guardonats, l’acte de lliurement dels Reconeixements 2020 tenia lloc el 5 de maig a la Casa Golferichs de Barcelona amb la 
presència del Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat i president de l’AOC, Jordi Puigneró, i el president de Localret i vicepresident 
de l’AOC, Jaume Oliveras.
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El nou contracte de manteniment i neteja de zones verdes entrarà en vigor 
aquesta tardor
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de medi natural, Mireia Man-
cera, han confirmat que el nou contracte de manteniment i neteja de zones 
verdes no podrà entrar en vigor fins aquesta tardor. L’endarreriment en l’inici 
de l’execució del nou contracte s’explicaria perquè l’Ajuntament ha d’adaptar 
alguns dels punts inclosos en les clàusules aprovades, després que el Tribunal 
Català de Contractació resolgués un recurs presentat pel Gremi de Jardineria 
de Catalunya.

Segons explicaven Mancera i Ramírez, l’Ajuntament ha d’ajustar la justificació 
de dos dels criteris de puntuació inclosos en les bases del concurs, els que 
tenen a veure amb la valoració de centres especials de treball i la puntuació 
per tenir un magatzem operatiu de treball pròxim a Olèrdola. També caldrà 
canviar l’apartat de les bases on s’ubica la valoració per disposar d’un Certifi-
cat Europeu Ambiental.

Millora substancial amb el nou contracte

Així, les adaptacions que ara ha de procedir a fer l’Ajuntament no afecten el 
nucli de les clàusules del nou contracte, aprovades en el ple extraordinari del 
passat 17 de novembre i que suposaran donar un impuls sense precedents 
al manteniment de les zones verdes del municipi. I és que el pressupost base 
anual del servei passa a ser de 233.000 euros, una xifra que representa un 
augment del 157% respecte els 91.000 euros de l’actual contracte. Aquest 
increment de dotació econòmica s’explica especialment perquè es destinaran 
molts més recursos humans, en passar dels dos efectius actuals a disposar-ne 
de 5 durant tot l’any, més una persona de reforç durant els mesos de poda.

La regidora de medi natural indicava que el servei de jardineria s’ha seguit 
prestant en les condicions del contracte fins ara vigent. Un cop esmenats 
aquests punts en les clàusules del nou contracte, i seguint la tramitació ha-
bitual, es preveu que el nou contracte pugui entrar en funcionament durant 
la tardor. 

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, posa l’accent en què les bases garan-
teixen que a Olèrdola es presti un servei de manteniment i neteja de zones 
verdes “de qualitat”. Per això es passarà de 2 a 5 treballadors i s’incrementa 
tan substancialment la inversió que hi destina l’Ajuntament.

El 23% de la població del municipi té carnet de la Xarxa de Biblioteques
La memòria del Bibliobús El Castellot de l’any 2020 recull un lògic descens de 
l’ús d’aquest servei. Del 13 de març al 23 de juny hi va haver un tancament 
forçós del servei presencial degut a la crisi sanitària de la COVID-19 i a partir 
del 25 de juny els horaris i la freqüència del servei s’han vist reduïts. Malgrat 
aquesta afectació, a Olèrdola es va registrar un ús elevat del bibliobús.

A Moja només han disminuït els préstecs un 4%

La memòria del Bibliobús posa de manifest que durant el 2020 a la parada 
de Moja es van registrar 998 préstecs. La xifra representa una disminució d’un 
4% respecte l’any anterior. Mentre que el total de préstecs a Sant Pere Molan-
ta ha disminuït un 37%, trencant amb la tendència a l’alça dels últims quatre 
anys. La memòria indica que “aquest fet es deu principalment a l’aturada del 
servei durant els mesos de març a juny i a la disminució d’hores i freqüència 
del servei fins al mes de desembre”.

La memòria també valora 
molt positivament la difusió 
que fa l’Ajuntament del ser-
vei de bibliobús, així com la 
col·laboració amb les esco-
les d’Olèrdola. També s’as-
senyala que la població del 
municipi amb carnet de la 
xarxa de biblioteques és de 
869, un 23% dels habitants.
Durant el 2020 es van equilibrar les dades d’usuaris de Sant Pere Molanta 
(1.146) amb les de Moja ( 998). En els dos casos, la tipologia d’usuaris és el 
públic familiar, que utilitza el servei quan van a recollir els fills i filles a l’escola. 
A Moja i a Sant Pere Molanta el bibliobús fa parada davant de l’escola, quin-
zenalment, els dijous de 15.30 a 18.30h.

Es reprèn el servei de podologia al local del Casal d’Avis de Moja
Des de dimecres 19 de maig s’ha reprès el servei de podologia que organitza el Casal d’Avis de Moja, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Olèrdola. Tot i que l’organitza el Casal de Moja, en poden fer ús els altres casals d’avis del municipi. Cal 
demanar cita prèvia trucant al telèfon 609 278 190.
La principal novetat en aquesta represa és que el servei de podologia ja no es fa al consultori mèdic, sinó que es presta 
al local del Casal d’Avis. El canvi d’emplaçament s’explica perquè el nou edifici del consultori mèdic és de la Generalitat 
i no de l’Ajuntament. 

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola i Mireia Mancera, regidora de Medi Natural
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Olèrdola aporta peces destacades a 
l’exposició “L’Enigma Iber”

Des del 30 d’abril i fins el 16 de gener es pot veure a la seu de Bar-
celona del Museu d’Arqueologia de Catalunya l’exposició “L’Enig-
ma Iber. Arqueologia d’una civilització”, una mostra que es presen-
ta com un gran fresc o panorama històric i cultural sobre aquests 
pobles i la seva civilització. Entre els 500 elements que conformen 
aquesta gran exposició, provinents d’arreu de la península Ibèrica, 
hi trobem una significativa representació de peces trobades al Pene-
dès. I Olèrdola hi aporta fins a quatre peces: una inhumació infantil, 
una enclusa de joier, una moneda de Kese i projectils de fona.

Núria Molist, arqueòloga i responsable de la seu d’Olèrdola del Mu-
seu d’Arqueologia, és una de les comissàries de l’exposició. En una 
entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola, subratllava que una exposició 
d’aquesta ambició i continguts dedicada als ibers no té precedents 
al MAC. Part de les peces s’organitzen en l’exposició plantejant 
fins a 6 enigmes. I un d’aquests enigmes té com a protagonista la 
inhumació infantil que aporta Olèrdola. Molist també destaca que 
l’enclusa de joier que s’aporta des d’Olèrdola és una de les dues 
úniques que existeixen a l’Estat espanyol. La moneda de Kese es 
pot veure en l’apartat dedicat a les ciutats, mentre que els projectils 
de fona aportats des d’Olèrdola permeten comprovar com el plom 
s’utilitzava també per a usos bèl·lics.

Les Rutes del Patrimoni d’Olèrdola d’aquest 2021 es tanquen al Pla dels Albats
La quarta i última de les Rutes del Patrimoni d’Olèr-
dola organitzades aquest 2021 per l’Ajuntament 
d’Olèrdola estarà dedicada a visitar el Pla dels Al-
bats. Serà el proper dissabte 5 de juny, a partir de 
les 11 del matí.

La visita permetrà conèixer els resultats de les dar-
reres excavacions al Pla dels Albats, que han com-
portat descobertes rellevants com la premsa de vi 
medieval de la zona del celler, tombes antropomor-
fes, el mil·liari romà reutilitzat com a peu d’altar, el 
magatzem i l’església romànica de Santa Maria.

A diferència de la ciutat emmurallada d’Olèrdola, el 

Els joves d’Olèrdola també poden 
participar en el projecte “Mercat Jove”
Els joves d’Olèrdola d’entre 16 i 35 anys poden participar en el Mercat 
Jove, una iniciativa del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca 
que s’obre al conjunt de l’Alt Penedès. El Mercat Jove és un projecte de 
suport a la creació juvenil que pretén fomentar sinergies entre joves cre-
adors, donar resposta a les seves necessitats i dotar aquests projectes 
personals de major visibilitat i reconeixement públic.

El Mercat Jove es proposa crear una xarxa de joves creadors, organitzar 
un mercat de carrer (i altres possibles accions), donar major visibilitat 
als projectes dels i les joves, posar en valor el seu talent, i organitzar 
trobades i jornades formatives segons les inquietuds i necessitats dels 
membres de la xarxa. El Mercat pretén donar cabuda i espai a projectes 
d’àmbits i sectors diversos com poden ser les arts, el disseny, la comu-
nicació, el sector tecnològic, la pagesia, la vitivinicultura, la salut, la 
gastronomia, o el turisme. 

Per contactar amb el projecte, els joves interessats poden escriure a 
l’adreça de correu electrònic lanau@vilafranca.org o enviar un missatge 
per WhatsApp al 636 93 54 66.

Pla dels Albats no va ser abandonada al segle XII. Es van mantenir actives explotacions agrícoles fins el segle XV. Fins i tot, l’església fou un mas al 
segle XIV i la necròpoli va acabar coberta per una pallissa.

La visita requereix d’una inscripció prèvia a oldl.turisme@olerdola.cat. Les places són limitades. Es prega puntualitat. La visita complirà amb els 
requisits sanitaris.
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Celebració especial de Sant Jordi

La Comissió de Festes de Moja ha ofert un balanç satisfactori de les 
activitats organitzades el 23 d’abril per celebrar Sant Jordi. En desta-
quen la participació veïnal i la col·laboració rebuda per a fer possible 
l’activitat de pinta guixos, la sessió de lectura en veu alta programada 
al Local Nou, així com la crida conjunta amb l’Ateneu per guarnir 
façanes i balcons.

A l’escola Circell aquest any l’alumnat de 6è recuperava la paradeta 
de venda de llibres i de roses. I a l’escola Rossend Montané de Sant 
Pere Molanta, malgrat no poder dur a terme la Fira Solidària, sí que 
donaven continuïtat a la seva col·laboració social amb l’ONG “Son-
risas de Bombay”.

Emotiva cloenda de l’exposició 
“Quan la vida entra a l’escola”

Diumenge 25 d’abril al migdia el pati de l’escola Rossend Montané de 
Sant Pere Molanta era escenari de l’acte de cloenda de l’exposició “Quan 
la vida entra a l’escola. La tècnica Freinet al Penedès (1934-1937)”, una 
mostra que s’ha pogut veure al Vinseum de Vilafranca des del passat 11 
de desembre i fins aquest diumenge 25 d’abril. L’acte es va convertir en 
una sentida reivindicació de l’avenç que va suposar la República en l’àm-
bit educatiu i va incloure moments carregats d’emocions.

Cloenda amb lectures dramatitzades

L’acte es va iniciar amb la benvinguda de Josep Sesma, representant del 
Grup de recerca històrica de l’Ateneu Mogenc. Seguidament, el comis-
sari de l’exposició i arxiver de l’Ajuntament d’Olèrdola, Albert Taulé, va 
aprofitar l’acte de cloenda de l’exposició per demanar que no quedés en 
l’oblit la història de les escoles que aplicaven la tècnica Freinet a Olèrdo-
la durant la 2a República. Taulé també va recordar que l’edifici de l’ac-
tual seu consistorial de l’Ajuntament d’Olèrdola va ser la seu de l’escola 
de Plana Rodona, on el mestre Costa Jou impartia classes. Aprofitant 
que l’Ajuntament està rehabilitant l’edifici, Taulé va suggerir que seria 
una bona ocasió per escollir una de les il·lustracions que es recreaven a 
l’exposició per ser reproduïdes en una de les parets de l’edifici.

Seguidament, diferents membres dels grups de teatre “El Folre”, de Sant 
Pere Molanta, i “l’Arrel”, de Sant Miquel d’Olèrdola, van fer una lectura 
dramatitzada d’alguns dels textos de les revistes LLUM (de Sant Pere 
Molanta) i ENDAVANT (de La Plana Rodona, avui Sant Miquel d’Olèr-
dola). En aquest punt es va produir l’emotiu fet que alguns d’aquests 
textos van ser llegits per familiars descendents dels mateixos autors. 
Entre el públic també hi havia descendents d’aquells alumnes, algun 
d’ells portava el seu quadern LLUM original.

L’acte el va cloure l’alcalde Lucas Ramírez i durant la seva intervenció es 
van lliurar els records commemoratius de l’acte.
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Olèrdolainformació:

Olèrdola acollirà la primera etapa de la Volta Ciclista al Penedès
El Club Ciclista Catalunya-BCN té molt avançats els preparatius de la 2a edició de la Volta Ciclista al 
Penedès, que es preveu celebrar a mitjans del mes de juliol. Una de les informacions que ja es poden 
confirmar és que el municipi d’Olèrdola acollirà la primera etapa de la Volta, el divendres 16 de juliol.

En una entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola el president del Club Ciclista Catalunya-Bcn, Josep Beltran, 
explicava que les gestions amb l’alcalde, Lucas Ramírez, ja es van iniciar per a què Olèrdola estigués 
entre les seus d’etapa de la volta el 2020. A causa de la COVID-19, la 2a Volta al Penedès no es va 
celebrar l’any passat, però ara sí que és possible realitzar-la. Beltran destacava aquesta predisposició 
de l’Ajuntament, així com el fet que Olèrdola “és un lloc significatiu al Penedès” i disposa de moltes 
possibilitats per a fer recorreguts atractius en bicicleta. 

El recorregut de l’etapa d’Olèrdola no està definit encara, però Beltran sí que avançava que la intenció 
és incloure un ampli recorregut pel municipi, utilitzar l’antiga carretera C15 i passar pel pantà de Foix.

L’alcalde, Lucas Ramírez, explicava que sempre estaven oberts a acollir propostes que fossin interessants 
pel municipi i afegia que acollir un esdeveniment com La Volta al Penedès pot afavorir el turisme local.

MOST Festival
Diumenge 6 de juny, a les 11.30h a l’Església Sant Miquel - MAC Olèrdola
Projecció del Most Festival - Degustació final a càrrec d’Alemany&Corrio.

A  L T    P E N E D È S

CO

NSELL  ESPORTIU

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Avd Catalunya 14
08720 Vilafranca del Penedès
93 817 37 36
jespe@jespe.org
www.jespe.org

5 SETMANES DE CASAL !!!

CASAL LUDIC ESPORTIU / OLERDOLA / DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL

DATES, HORES I SERVEIS

El casal d’estiu s’iniciarà el 28 de juny i finalitzarà el 30 de juliol. 
Es durà a terme de les 9 a les 13.30 hores. Hi haurà portes 
obertes a partir de les 8h ( sense cap cost), i servei de menjador 
amb carmanyola ( amb mínim d’inscripcions) fins les 16h.
El casal per joves s’iniciarà el 28 de juny al 16  de juliol,  de 
les 9 a les 13.30 hores( excepte sortides) i la SETMANA JOVE 
del 19 al 23 de juliol al Port del Comte!

EDATS I LLOC

Per a nens i nens de P3 a 6è, a les escoles Rossend Montané 
de Sant Pere Molanta i Circell de Moja.
Per joves de 1r a 4t d’ESO! a l’escola Circell de Moja. 

olerdola 2021

Torna el Casal d’Estiu d’Olèrdola! Aquest any 
acompanyat de SuperXarel·la, una superheroïna 
sortida de la sèrie de còmics del Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès i que de ben segur necessitarà l’ajuda 
dels nens i nenes del casal d’estiu en les seves 
aventures.  

Diversió assegurada a totes les activitats, tallers, jocs, 
esports, gimcanes, jocs d’aigua i excursions que 
organitzem per a vosaltres, acampades i piscina!

Casal també per joves! Activitats especifiques per 
ells i elles!  sortides a la platja, excursions, curses 
d’orientació, etc! 

INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIo

Període d’inscripcions: del 26 de maig al 16 de juny. 

Per fer la inscripció heu d’accedir a través del següent 
enllaç o a través del QR i adjuntar els  documents que 
es detallen:

https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/casal-
olerdola

• Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).

• Carnet de vacunes actualitzat (recomanable).

Per suport en el procés d’inscripció podeu trucar al 
telèfon  938173736

REUNIÓ INFORMATIVA ONLINE  
Rebreu més informació per correu electrònic 

DILLUNS 7  DE JUNY  A LES 17h  CASAL D’ESTIU 

DILLUNS 7 DE JUNY A LES 19h CASAL DE JOVES 

Per qualsevol consulta  abans podeu trucar a les oficines 
de Consell Esportiu (938173736) o per correu electrònic a 

olerdolacasal@gmail.com

PREUS

Preu per setmana : 50€
Preu per les 5 setmanes de casal d’estiu: 225€ 
Preu dia menjador amb carmanyola: 5€ de 13.30  a 16h.
Preu Setmana Jove: 280€  
Imprescindible estar apuntat al casal de joves 
https://www.jespe.org/activitats/inscripcio/setmana-jove 
El preu no inclou algunes excursions. Tindreu informació més 
detallada en la reunió informativa.

Caldrà portar mascareta cada dia per aquells 
casos en què no es puguin mantenir les distàncies 

de seguretat.

El casal d’estiu ha de ser un espai 
segur per als vostres fills/es segons la 

normativa covid-19.


