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El ple aprova mocions en defensa de la gestió pública de l’aigua i de l’amnistia
En sessió telemàtica celebrada l’1 de juny, el ple de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola ha aprovat mocions en defensa de la gestió 
pública de l’aigua i de suport a l’amnistia als presos polítics. 
Tal i com exposava l’alcalde, Lucas Ramírez, la moció en de-
fensa de la gestió pública de l’aigua suposava aprovar el ma-
nifest promogut per l’AMAP(Associació de Municipis i Entitats 
per l’Aigua Pública) que s’havia presentat a Terrassa en un 
acte amb presència de representants de 40 municipis cata-
lans, incloent el mateix alcalde d’Olèrdola. 

Joan López, regidor no adscrit, va abstenir-se indicant que esta-
va a favor de que l’Ajuntament tingui el 100% del control de la 
gestió de l’aigua, tot lamentant els perjudicis que pot comportar 
les accions judicials de les grans empreses, però també assenya-
lava que era partidari d’una gestió público-privada “eficient”.

Marta Mestre, regidora no adscrita, mostrava el seu total su-
port i adhesió al manifest de l’AMAP. Per la regidora de Junts 

Conveni pel carril bici  de Vilafranca a els Monjos

Per unanimitat, el ple també acordava el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilafranca per a la realització del carril bici, actualment 
en execució, que connectarà Santa Margarida i els Monjos amb Vila-
franca, passant pel Clot de Moja. El regidor d’urbanisme, Juanma Sam-
blás, va detallar que el conveni preveu destinar 106.000€ a aquesta 
actuació, d’acord al percentatge del 22% de cost assignat a l’Ajun-
tament d’Olèrdola. Els treballs en aquesta primera fase es preveuen 
acabar aquest proper mes de setembre i després l’actuació continuaria 
fins arribar a l’entrada del nucli dels Monjos.

Marta Mestre, regidora no adscrita es mostrava d’acord amb el conveni 
però lamentava que el conveni no s’aprovés abans.

Joan López manifestava la seva preocupació pel “punt negre” que hi 
hauria en la incorporació de vehicles pesants al Clot de Moja .

Mari Carme Villanueva, de JxO, també expressava el seu acord a l’actua-
ció. I des d’ERC, Fina Mascaró manifestava que el seu grup era favorable 
a “tot allò que sigui comunicar a peu els nuclis”. Mascaró va recordar 
que una moció d’ERC, que no va ser acceptada per debatre, ja dema-
nava fa anys fer un estudi de mobilitat dels polígons i es mostrava con-
vençuda que els tres ajuntaments treballaran per garantir la seguretat.

Juanma Samblás va posar en valor que els Serveis Tècnics de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola han estat “molt a sobre” d’aquesta obra i que l’actu-
ació també havia permès introduir altres mesures d’interès públic, com 
per exemple facilitar la millora d’enllumenat al polígon.

Modificació de 73.000€
El ple va aprovar també una modificació de pressupost per valor de 
73.351€. L’acord es prenia amb els vots favorables d’ApO i  de la regi-
dora no adscrita Marta Mestre; les abstencions d’ERC i del regidor no 
adscrit Joan López; i el vot en contra de Junts per Olèrdola. Entre les par-
tides, cal destacar els 16.000€ per a fer front al pagament a la Manco-
munitat de despeses extraordinàries per l’explotació de les deixalleries, 
els 16.000€  que es suplementen en concepte de direcció d’obres del 
camí de vianants del Sindicat al cementiri de Moja o els 15.000€ que 
s’incorporen per a la reforma de la casa consistorial.

per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, cal defensar la capacitat dels ajun-
taments “de decidir què volem”.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, expressava la necessitat 
“d’abolir els monopolis” en serveis bàsics com l’aigua i manifestava 
que no es podia consentir la judicialització promoguda per les grans 
empreses, que no busquen el benefici de les persones “sinó de la seva 
compte de resultats”. Per Mascaró , ningú de fora ha “d’imposar” com 
ha de ser la gestió de l’aigua.

L’alcalde recordava que l’aposta per la gestió pública de l’aigua havia 
comportat l’adhesió  de l’Ajuntament d’Olèrdola al consorci CONGIAC, 
que inclou la participació de l’empresa Aigües de Vilafranca. Ramírez 
posava l’accent en què els beneficis en el  compte de resultats repercu-
tien en millores d’inversió del servei.

Moció per l’amnistia

La moció a favor de l’amnistia als presos polítics recollia una iniciativa 
d’Òmnium i va ser aprovada amb els vots favorables d’APO, ERC, JxO i 
de la regidora no adscrita, Marta Mestre. Joan López, regidor no adscrit, 
va votar-hi en contra.

Jordi Catasús, portaveu d’ApO, va exposar el posicionament favorable 
d’Alternativa al dret a decidir i la necessitat d’acabar amb les condem-
nes, “totes elles injustes “, dels presos polítics. 

López assenyala que l’amnistia no era possible “des de la perspecti-
va legal” i es mostrava partidari de l’indult perquè “és la manera més 
ràpida de posar en llibertat els presos”. López va demanar que, enlloc 
d’una moció per l’amnistia, es votés per l’indult. L’alcalde va assenyalar 
que una nova proposta de moció s’hagués hagut de presentar i debatre 
prèviament en comissió informativa i es va mantenir la moció presen-
tada.  Des de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva s’afegia a la 
necessitat de l’amnistia i retreia a López que hagués manifestat que els 
presos en llibertat perdrien utilitat per la causa.

Des d’ERC, Fina Mascaró va assenyalar que la repressió afectava a més 
persones que a les 9 persones preses i va indicar que estaven a la presó 
“perquè van fer el que el poble els hi havia demanat”. Mascaró consi-
derava que l’amnistia suposaria “desjudicialitzar” una qüestió política i 
va fer notar que no comportaria haver de penedir-se.
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Es millora la mobilitat i es potencia la façana comercial del polígon de 
Sant Pere Molanta

En una reunió telemàtica celebrada el 10 
de juny, l’Ajuntament d’Olèrdola ha expo-
sat a propietaris del polígon de Sant Pere 
Molanta la reordenació de la circulació i 
dels estacionaments que està a punt d’en-
trar en vigor en aquesta zona industrial 
del municipi. Un dels principals canvis és 
el pas a direcció única de les avingudes 
de Vilafranca i de Barcelona i del carrer 
Montseny. 

També s’estableix l’Avinguda Cadí com 
a via de sortida del polígon i es defini-
ran dues noves illetes a l’avinguda Mare 
de Déu de Montserrat, en les cantonades 
amb els carrers Sant Miquel i Canigó, com 
a mesura per a reduir la velocitat de circu-
lació en aquest punt del polígon.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, resu-
mia que el propòsit dels canvis és el de 
millorar l’accés i potenciar la façana co-
mercial del polígon. 

Ramírez destaca que el pas a direcció úni-
ca de les dues vies on s’acumula l’oferta 
comercial del polígon permetrà que es 
millori la fluïdesa del trànsit i generar es-
pais per a senyalitzar zones d’estaciona-
ment. L’alcalde també feia notar que amb 
l’establiment de l’Avinguda de Cadí com 
a única via de sortida es confia que es 
descongestionarà el trànsit a la nacional 
340.Des de l’Ajuntament es preveu que 
aquests canvis puguin entrar en vigor, en 
data encara per determinar,  durant la pri-
mera quinzena del mes de juliol.

Arranjament i millora estètica de les rotondes
Aquest mes de maig s’han completat els darrers detalls que resta-
ven per finalitzar les obres d’arranjament i de millora de quatre ro-
tondes situades en diferents punts del municipi: la rotonda d’accés 
a Moja, les dues rotondes d’entrada a Sant Miquel i la d’entrada a 
Sant Pere Molanta.

En cada rotonda s’han col·locat lletres corpòries de formigó amb el 
nom del nucli amb un marc metàl·lic superior en el qual es pot llegir 
el nom del municipi. També s’ha procedit a l’enjardinament interi-
or de les quatre rotondes amb plantes de tipus herbaci autòctones 
mediterrànies. A la franja més externa de la rotonda s’ha disposat 
d’un acabat de reblert de grava ceràmica reciclada. L’arranjament i 
millora estètica de les rotondes va ser el projecte escollit en el pro-
cés participatiu convocat per triar una inversió que s’incorporés al 
pressupost de l’Ajuntament d’Olèrdola de 2018.
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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
Represa de l’activi-
tat cultural i lúdica

La finalització de l’estat 
d’alarma i el ritme de 

vacunacions han propiciat una flexi-
bilització de mesures que feia temps 
que esperàvem. Gràcies a això, sem-
bla que aquest estiu ja podrem tornar 
a gaudir de tot tipus de programació 
cultural que programen les entitats 
olerdolenques, a qui agraïm la seva 
perseverança i que no hagin defallit 
malgrat les circumstàncies adverses. 
Diu molt d’elles i de les persones que 
les fan tirar endavant! Per no obli-
dar-nos de la recuperació dels casals 
d’estiu!

Malgrat tot, hem de seguir les dispo-
sicions de prevenció vigents a cada 
moment i, per això, hem de seguir 
les disposicions vigents de prevenció i 
contenció de la pandèmia i ajudar les 
entitats per garantir un bon funciona-
ment dels actes, no amuntegant-nos, 
respectant les distàncies i mantenir 
un bon ordre d’entrades i sortides als 
espais habilitats per als actes.

Activitat imparable

Com sempre hem defensat, per tirar 
endavant qualsevol projecte amb 
garanties cal una bona planificació 
al darrere, que ens permeti saber i 
preveure amb la suficient antelació 

l’estat en què aquests es troben. En 
aquest sentit, l’aprovació del PAM 
(Pla d’actuació de mandat) i del PAC 
(Pla de contractació), han estat eines 
clau per poder  desenvolupar les dar-
reres accions dutes a terme com la 
millora del tot necessària de l’eix Ros-
send Montané i altres vies de titulari-
tat municipal, la nova senyalització vi-
ària, l’embelliment de les rotondes del 
municipi seguint el procés de partici-
pació ciutadana corresponent, o la fi-
nalització del camí de vianant de Sant 
Pere Molanta a la barriada de Ferran 
que, de retruc, ha permès el trasllat 
de contenidors darrere el panell de 
fusta, minimitzant així l’impacte visu-
al que suposaven en la seva ubicació 

anterior. I tot això segueix amb nous 
projectes que ben aviat s’iniciaran i 
que fan que a Olèrdola estiguem en 
un procés constant de millores i mo-
dernització a tots els nuclis.

Bruixes a Olèrdola

Sant Joan és una data màgica en el 
calendari i per això és un bon moment 
per presentar el darrer còmic ambi-
entat al municipi amb una temàtica 
molt actual i reivindicativa, plena de 
misteris, secretisme, realitat i llegen-
da. Un llibre que fa preveure un molt 
bon èxit. Us animem a venir a desco-
brir-lo!

Benvolgudes olerdolen-
ques i olerdolencs,

Plataforma única
Per la premsa i com a veïns afectats 
ens hem assabentat de les reunions 
convocades per exposar el pas a 
plataforma única d’alguns carrers 
de Sant Pere Molanta, Sant Miquel 
i Moja.
És ben  sabut que des d’ERC do-
nàvem suport i portàvem al nostre 
programa electoral aquesta millora 
pels nuclis del nostre municipi. Un 
projecte que canviarà la fisonomia 
del municipi, però del qual no tenim 
cap mena d’informació com a mem-
bres del consistori, ni tan sols sabem 
si es giraran contribucions especials 
per les obres.
La majoria absoluta d’ApO li permet 
fet obres com aquesta, com la reha-
bilitació de la torre de Moja o com la 
reforma de l’edifici de l’Ajuntament 

Benvolguts/es ciutadans/
es d’Olèrdola,

Primer de tot volem apro-
fitar aquesta secció dient 

que després de 15 mesos de pandè-
mia: amb un confinament total, con-
tagis, pèrdues de familiars i coneguts, 
restriccions i vacunacions, desitgem 
que tothom vagi afrontant amb po-
sitivisme i optimisme un retrobament 
social merescut.

Seguidament, el grup de Junts per 
Olèrdola, que vetllem i treballem per 
tota la ciutadania del nostre municipi 

fent un seguiment de com evolucio-
na en tots els àmbits, volem donar la 
nostra opinió i transmetre les nostres 
inquietuds i d’alguns veïns.

Som coneixedors que Olèrdola és un 
municipi amb quatre nuclis, dos urba-
nitzacions, barriades i masies. Davant 
aquestes característiques i molt orgu-
llosos de vetllar per tothom, creiem 
que moltes coses s’haurien de gestio-
nar per igual i buscant prioritats (tots 
som Olèrdola), i més sabent la gran xi-
fra econòmica que té aturada al banc 
l’equip de govern actual.

Els diners de tota la ciutadania s’han 
d’invertir, s’han de moure, s’han d’uti-
litzar per a les necessitats, demandes i 
benestar de tots/es els/les veïns/es. No 
només fer rotondes en alguns nuclis 
(per cert, molt encertades), asfaltant 
algun tram de carrers i carreteres fent 
pedaços, podent anar arreglant al 
cent per cent tota una zona, població 
o urbanització i anar fent un segui-
ment rotatori. Traient les males herbes 
de parcs, jardins i parterres, només 
actuant quan es fan públiques a les 
xarxes socials i veure en quines males 
condicions estan. Fent canvis d’ubica-

ció d’escombraries, tapant la zona de 
contenidors, penseu que si l’espai és 
més petit que el que hi havia, el volum 
d’escombraries és major si no es posa 
solucions, entre d’altres.

Sap greu saber que tenim en tots els 
nuclis i urbanitzacions espais munici-
pals tancats, sense donar cap mena 
d’ús i l’equip de govern no mostri cap 
mena d’interès o denegui  les propos-
tes fetes pels veïns d’Olèrdola.

Nosaltres pensem que tothom som 
Olèrdola, que tothom ha de gaudir 
d’Olèrdola i treballem i treballarem 

GRUP  MUN IC I PA L  ERC
sense informar  l’oposició. Ja sabem 
que tenen majoria absoluta però 
informar les regidores i regidor de 
l’oposició seria un signe de respecte 
cap els olerdolencs i olerdolenques  
que ens han votat.
En aquests casos no hi ha hagut ni 
tan sols comissions, però en altres 
on n’hi ha hagut són únicament per 
cobrir l’expedient, per exemple les de 
les subvencions a entitats d’esports, 
cultura i socials on se’ns informa del 
que ja està decidit.

Bar local Sant Jaume 
Sembla que properament hi haurà un 
document sobre la licitació del bar 
del local Sant Jaume de Moja. Re-
cordem que des d’ERC fa temps que 
hem demanat saber com estava el 
tema i ens han estat donant llargues, 
però si més no és sorprenent que es 
va aprovar una modificació de pres-
supost de 5.000 euros (??)  per com-

prar un rentavaixelles que recomana 
un informe de la Diputació.
El nucli de Moja no pot tenir per més 
temps el local inactiu i reclamem una 
licitació oberta, transparent i amb fa-
cilitats que garanteixi la seva viabili-
tat. El bar no s’ha d’entendre com un 
negoci de l’Ajuntament sinó com un 
servei cap els veïns. 

Mobilitat
Dels creadors de la xicana  del carrer 
Carrerada i del canvi de prioritat del 
carrer Montserrat arriba la reordena-
ció del trànsit al polígon de Sant Pere 
Molanta. Com sempre ens hem assa-
bentat per Canal 20. L’Ajuntament va 
convocar una reunió amb els comer-
ços del polígon per informar-los que 
els dos carrers de primera línia para-
l·lels a la N340 seran de sentit únic, 
de tal manera que tothom que surti 
d’aquests comerços així com els tre-
balladors del polígon hauran de fer el 

tomb a tot el polígon i tindran una 
sortida única per carrer perpendicular 
a la N340. El caos pot ser monumen-
tal, però com sempre ho han decidit 
sense preguntar a ningú.
Finalment agrair totes les entitats que 
fan i faran esforços per tenir festes 
majors a cada nucli amb les mesures 
i garanties de seguretat. Gràcies pels 
vostres esforços, gràcies per la vostra 
implicació i gràcies per mantenir la 
cultura popular.
Olerdolencs i olerdolenques siguem 
curosos i respectem les indicacions 
que ens donin per tal de poder gaudir 
de les festes.
També hem sabut que en plena cam-
panya electoral del 2023 es faran 
les obres d’arranjament del camí de 
Daltmar. De ben segur que l’equip de 
govern es penjarà la medalla, però 
que ningú s’ho cregui, les obres les 
paga la Diputació.
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Olèrdola participa en l’acte del món local a favor de la gestió pública de l’aigua
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, participava dilluns 31 
de maig a Terrassa en l’acte del món local organitzat per 
defensar el model de la gestió directa de l’aigua públi-
ca. Convocat per l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Aigua Pública (AMAP), l’acte reunia a representants de 
40 municipis i servia per a  denunciar “l’estratègia de les 
empreses privades que són contràries a la gestió directa 
de l’aigua per part d’empreses municipals”.

El manifest afirma que s’ha arribat a un punt en què quan 
un ajuntament pren el camí cap a la remunicipalització de 
la gestió pública de l’aigua, a més de gestionar els reptes 
que suposa assumir el servei, es pot trobar que també ha 
de fer front a les pressions judicials de les empreses pri-
vades que ho volen impedir. En la trobada s’ha destacat 
que els municipis petits que volen prestar directament el 
servei d’aigua, busquen fórmules mancomunades o con-
sorciades per poder-ho fer de la millor manera, però les 
operadores privades ho “volen fer inviable”.

La Diputació anuncia que invertirà en el manteniment del camí de Moja a Daltmar
Després que la Diputació anunciés que a partir del segon trimestre de 2023 
invertirà 460.000€  €en millorar  la seguretat i el manteniment del camí  de 
Moja a Daltmar,  en una de les tres actuacions incloses en la primera fase del 
Pla zonal de la xarxa de carreteres locals a la comarca de l’Alt Penedès, l’alcal-
de d’Olèrdola, Lucas Ramírez, recordava que algunes de les millores planifica-
des l’any 2017 ja han estat realitzades per l’Ajuntament. Ramírez fa notar que 
l’estimació econòmica  incorporava actuacions que ha assumit l’administració 
municipal en els darrers anys, com les  millores del ferm, quedant-ne altres de 
pendents com les relatives a senyalització o condicionament de vorals.

L’alcalde d’Olèrdola indica que l’Ajuntament i la Diputació hauran de negociar 
quina part del manteniment de la via li correspon a cada administració. Per 
Ramírez, cal garantir serveis de manteniment que ara es realitzen de manera 
periòdica i puntual, en funció de les necessitats, com són la neteja de vegeta-
ció dels vorals o la prevenció de l’aparició de plaques de gel escampant po-
tassa. L’alcalde recorda que per garantir aquests serveis, l’Ajuntament disposa 
de mitjans propis i propers, que permeten una actuació immediata, com la 
brigada municipal.

Reobre el Punt d’Informació Turística
Des d’aquest mes de juny ha reobert el Punt d’Informació 
Turística d’Olèrdola, que restarà obert al públic els dissabtes, 
diumenges i festius en horari de 10.00 a les 13.30h. Com 
l’any passat, el Punt d’Informació està situat a la seu d’Olèr-
dola del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

El punt d´informació va destinat tant als visitants com als  
veïns i veïnes d’Olèrdola, facilitant informació gratuïta de les 
rutes i de les activitats que es realitzen  al Parc d´Olèrdola i a 
la resta del municipi. També es faciliten informacions sobre 
comerços, restauradors i allotjaments.

L´any passat el Punt d’Informació va atendre  850 visitants, 
la gran majoria de Vilafranca, de Vilanova i d’ Olèrdola. En la 
major part dels casos, es sol·licitava informació de les Rutes 
de senderisme. També preguntaven per la Muntanyeta o per 
activitats d’enoturisme.
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Jornada “Cuidem el medi ambient”
Les dues entitats organitzadores de la jornada “Cuidem el medi 
ambient”, l’AMPA de l’escola Circell i l’Ateneu Mogenc “Fem po-
ble”, han traslladat una primera valoració positiva de la realització 
dissabte 5 de juny d’aquesta primera experiència que compartien 
d’organització d’activitats de caràcter ecològic coincidint amb el Dia 
Mundial del Medi Ambient.

Una cinquantena  de persones van passar pels diferents tallers i 
activitats proposades. El taller de caixes niu i el de plantes, junt 
amb els jocs, van ser les propostes que més èxit van tenir.La jornada 
també incorporava una convocatòria per netejar l’entorn. Aquesta 
actuació de neteja va centrar-se en l’espai més proper a la pista 
poliesportiva i a Els Pins, que era on estaven muntades les activitats.

Bona acollida de l’exposició “L’Enigma Iber”
Després d’un mes i mig d’obertura, l’exposició “L’Enig-
ma Iber. Arqueologia d’una civilització” està assolint 
unes elevades xifres de visitants i un impacte notori 
entre els mitjans d’informació. Recordem que la mostra 
es  presenta com un gran fresc o panorama històric i 
cultural sobre aquests pobles i la seva civilització.

Dins de les visites que de manera individualitzada ofe-
reix el Museu als representants polítics de municipis 
que han aportat peces a l’exposició, dissabte 30 de 
maig tenia lloc la visita guiada a regidors i regidores 
de l’Ajuntament d’Olèrdola. Entre els 500 elements que 
conformen aquesta gran exposició, provinents d’arreu 
de la península Ibèrica, hi trobem una significativa re-
presentació de peces trobades al Penedès. I Olèrdola hi 
aporta elements com una inhumació infantil, una enclu-
sa de joier, una moneda de Kesse i projectils de fona. Els 

Certificats Biosphere lliurats a Olèrdola

Dijous 27 de maig l’església de Sant Miquel del Conjunt monumental 
d’Olèrdola acollia l’acte de lliurament dels distintius Biosphere. Aquest 
certificat reconeix les bones pràctiques en gestió sostenible de les em-
preses i serveis vinculats al turisme i l’han rebut 48 entitats i establi-
ments de l’Alt Penedès.  Entre les 48 entitats i establiments distingits hi 
ha el Conjunt monumental d’Olèrdola, incloent tant el Parc d’Olèrdola 
com la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia. Aquest 2021 es preveu 
que rebin també la Carta Europea de Turisme Sostenible.

projectils, com tota peça relacionada amb la guerra, desperten molt interès. Però si hem de triar un element provinent d’Olèrdola que destaqui per 
la seva singularitat, aquest és la inhumació infantil. L’exposició es pot visitar a la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia fins el 16 de gener.
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Fa 100 anys l’Aplec Excursionista de Catalunya reunia 5.000 persones a Olèrdola

Dissabte 12 de juny feia 100 anys que Olèrdola esdevenia la capital de 
l’excursionisme català. El conjunt monumental d’Olèrdola acollia aquell 
dia de  1921 l’Aplec Excursionista de Catalunya, una cita que implicava 
als grups excursionistes del país i que va reunir a 5.000 participants pro-
vinents d’arreu de Catalunya, sota l’organització aquell any de l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular.

Per assistir-hi des de Barcelona es van organitzar dos trens que van trans-
portar a 1.500 persones i una de les personalitats de l’època que va par-
ticipar en l’Aplec va ser el poeta Pere Corominas. Properament des de la 
regidoria de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola es preveu organitzar 
un acte en commemoració del centenari d’aquest històric aplec.

Imatge de l’Aplec, amb la Masia (ara despareguda) que hi havia 
a l’entrada del Conjunt monumental

Màgia per la Festa de Sant Pere
La Societat Principal-Unió de Sant Pere Molanta organitza un es-
pectacle de màgia per la Festa de Sant Pere. Serà el dissabte 26 de 
juny, a les 22.00h, a la pista de Sant Pere Molanta, amb l’actuació 
del mag Joaquín Matas. 

Matas proposa espectacles de màgia participativa, que tenen com 
a eix central una constant interacció amb els convidats o espec-
tadors.  Objectes quotidians com mocadors o bitllets adquireixen 
una nova dimensió en canviar, a la vista de tots, de color, grandària 
o valor. 

La destresa, professionalitat i el llenguatge col·loquial que utilitza 
sedueix al públic més exigent. 

S’anuncia que “el que ofereix no és engany. És màgia en estat pur 
perquè aquesta vetllada romangui en la memòria de tots com a 
única i irrepetible”.

Olèrdola no falta a la seva cita amb el 
Most Festival
Diumenge 6 de juny el Most Festival tornava a la seu d’Olèrdola del Mu-
seu d’Arqueologia. A l’interior de l’església de Sant Miquel del Conjunt 
monumental es van projectar tres curtmetratges de la secció Collita. Tam-
bé es va poder seguir una visita al jaciment centrada en el centenari de 
l’inici de les excavacions promogudes per l’Institut d’Estudis Catalans, per 
acabar amb un tast de vins del celler Alemany i Corrio.
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Olèrdolainformació:

"

Val per un paquet 
de bosses 

compostables
El paquet de bosses composta-
bles 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’Ajunta-
ment, al Centre Cívic La Xarxa de 
Moja.

Èxit del Campionat de Catalunya de trail de promoció
Amb l’organització de l’Esportiu 
Penedès, sota el paraigües de la 
Federació Catalana d’Atletisme i el 
suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
el  diumenge 30 de maig tenia 
lloc a la Muntanyeta la 1a edició 
del Campionat de Catalunya de 
trail de promoció. Enquadrats en 8 
categories, hi van participar prop 
de dos-cents corredors  federats 
d’arreu del país. Tant el president 
de la Federació catalana, Joan 
Villuendas, com el regidor d’esports 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere 
Sadurní, es mostraven molt satisfets i 
valoraven amb la millor nota aquesta 
edició que marca un punt d’inici en 
l’emergent trail català a les edats 
més joves..


