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Convocats els ajuts a la rehabilitació i promoció d’habitatges destinats a 
lloguer assequible

L’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat un programa per a la captació i 
incorporació a la borsa de lloguers d’entre 10 i 15 habitatges en els 
propers 4 anys.  El pes del programa recau en un sistema d’ajudes di-
rectes per part de l’Ajuntament als propietaris que tenen habitatges 
desocupats o infrautilitzats, amb l’objectiu de posar-los en lloguer as-
sequible i destinar-los a  gent jove de fins a 35 anys. Es contemplen  
3 línies d’ajuts: subvencions del 75% de les obres de rehabilitació o 
adequació (amb un màxim de 10.0007); subvencions de fins a 250 
€ per a cadascun dels documents exigibles ( com la Inspecció Tècnica,  
Cèdula d’habitabilitat i Certificat  Energètic); i en cas de no haver de fer 
obres, compensació de les diferències entre el lloguer mig i el lloguer 
assequible del primer any. La reducció del preu de lloguer ha de ser com  
a mínim del 30% en relació al lloguer de mercat.

Per aquest 2021, l’import total màxim que preveu concedir l’Ajuntament 
és de 25.0007. Pel  programa de rehabilitació, s’ha fixat  un màxim de 
20.0007; pels ajuts a documentació, fins a 2.0007; i per compensar la 
diferència respecte del preu de mercat, l’import màxim que es preveu 
atorgar és de  3.0007.

La convocatòria està oberta des de dilluns 21 de juny i finalitzarà el 15 
de novembre

Es subvencionen obres de rehabilitació, la documentació 
necessària i es preveu compensar la diferència entre el 
preu de mercat i el lloguer assequible

Durant els mesos d’estiu es reforcen els serveis de recollides d’escombraries
Des del  16 de juny i fins el  15 de setembre hi ha un quart dia de 
recollida d’orgànica i es passa a fer també els diumenges. Per tant, en 
aquest període d’estiu els dies de recollida d’aquesta fracció són els 
dilluns, dimecres, divendres i els diumenges. L’horari de recollida és de 
22:00 a 24:00 hores.

D’altra banda, durant els mesos de juny, juliol i agost es recullen els 
contenidors d’envasos dos dies a la setmana, els dilluns i els dijous.

La recollida dels contenidors de paper i cartró de tot el municipi és els 
divendres, amb un reforç als polígons els dimarts.
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El centenari de les excavacions de l’IEC referma Olèrdola entre els 
conjunts monumentals més importants del país

El conjunt Monumental d’Olèrdola és un dels més importants del país i té 
un gran futur com a “far del patrimoni” del Penedès i de Catalunya. Així es 
posava de relleu dissabte 10 de juliol al vespre en l’acte central de com-
memoració del centenari de l’inici de les excavacions de l’Institut d’Estudis 
Catalans a Olèrdola.

Josep Manuel Rueda, Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
indicava que celebracions com aquest centenari expressaven que el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya té unes arrels profundes en la cultura catalana, 
“que pugen fins el present” amb un projecte de futur. Per Rueda el repte 
és que els projectes es converteixin en “producte real” que es puguin dur 
a terme. En aquest sentit es va mostrar “optimista, però tocant de peus a 
terra”, per les possibilitats que obre l’anunci d’arribar al 2% del pressupost 
de la Generalitat per a Cultura, així com poder disposar per a Patrimoni 
d’una part dels fons europeus “Next Generation”. 

Singularitat “única al món”
El director de l’Agència Catalana del Patrimoni assenyalava que el futur 
d’Olèrdola “continua passant per la recerca”. Rueda es mostrava convençut 
que en un futur Olèrdola tindrà més projecció a partir de donar visibilitat a 
la ciutat medieval, la qual cosa farà que el jaciment tingui una “singularitat 
única al món”. 

I és que Olèrdola és una cas excepcional a Europa perquè la ciutat medie-
val, pendent d’excavar-se en la seva pràctica totalitat fora de muralles, va ser 
abandonada i no es va construir a sobre. Això li confereix unes condicions 
úniques per mostrar com era l’urbanisme d’una ciutat medieval en el segle XI.

Un dels monuments més importants del país
El director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Jusèp Maria Boya,recor-
dava que la tasca de l’IEC fa cent anys va suposar començar “l’estudi seri-
ós” del conjunt monumental d’Olèrdola, “un dels més importants del país”. 
Boya posava l’accent en què aquells treballs van permetre posar el conjunt 
en la seva dimensió de monument nacional . Després de fer aquest recor-
datori, el director del Museu va agrair la tasca pionera de Puig i Cadafalch i 
de Bosch i Gimpera, tot recordant que des de l’any 1995, el conjunt va ser 
traspassat a la Generalitat i forma part del Museu d’Arqueologia. Boya va 
agrair a totes les persones que, fins arribar als nostres dies, han cuidat del 
monument, esmentant la col·laboració del Parc Natural i de l’Ajuntament 
d’Olèrdola.

“Futur esplendorós”
Amb l’ànim d’impulsar un projecte de futur, Boya subratllava que s’estava 
treballant en el Pla Estratègic del Museu. “Si les coses van bé” i s’assoleix 
l’anunciat 2% per cultura, el projecte del Museu inclourà intervencions a 
Olèrdola per garantir l’accessibilitat a l’església de Sant Miquel, a les es-

El director de l’Agència Catalana del Patrimoni, Josep Manuel Rueda, assenyala que la visibilitat de la ciutat 
medieval “donarà a Olèrdola una singularitat única al món”

tructures del conjunt i per continuar excavant. Boya recordava que Olèrdola 
era la segona ciutat més important del Comtat de Barcelona al segle XI i es 
mostrava convençut que Olèrdola tenia un “futur esplendorós”. 

Joandomènech Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, va situar que 
des de la seva fundació, l’any 1907, l’Institut cercava facilitar la investigació 
i el coneixement del país. Projectes de recerca com els que va iniciar fa cent 
anys l’Institut a Olèrdola tenien el valor afegit de contribuir a saber “d’on 
venim i com érem”.

La responsable de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia i comissària 
dels actes del centenari, Núria Molist, va agrair a Àngels Torras, Directora 
dels Serveis Territorials, la seva tasca d’impulsora de la commemoració a 
partir de la visita l’any passat de la llavors consellera de cultura,  Mariàngela  
Vilallonga, a Olèrdola. Molist també recordava que aquest any es complien 
50 anys de l’obertura al públic del recinte i de la inauguració del Museu. 
La directora de la seu d’Olèrdola del MAC posava l’accent en què l’IEC 
amb les seves intervencions va tenir molt clar fa 100 anys que, a banda del 
coneixement històric, també volien posar en valor el conjunt monumental, 
tot posant al descobert la muralla i restaurant l’església.

Núria Molist va indicar que les primeres excavacions fetes a Olèrdola daten 
de 1882 i que ja en el segle XVIII erudits s’interessen per Olèrdola, amb 
publicacions en el segle XIX. En el segle XX i XXI la recerca arqueològica ha 
avançat molt però quedava encara “moltíssim per excavar”. Molist confi-
ava que en el futur continuï la recerca, “els bons resultats”, i que Olèrdola 
assoleixi “el protagonisme que correspon”. Nuria Molist també va agrair 
a la Diputació i a l’Ajuntament d’Olèrdola “el seu recolzament constant”. 

Abans de finalitzar l’any , la commemoració continuarà amb una exposició 
que es podrà veure a la sala d’exposicions temporals de la seu d’Olèrdola 
del Museu i després a la seu de l’IEC. També es preveu la publicació del 
diari d’excavacions de Maties Pallarès. Precisament la seva néta, Montserrat 
Viadiu Pallarès, es trobava entre les persones assistents a l’acte de comme-
moració.

Suport municipal
En declaracions a l’emissora municipal de ràdio, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas 
Ramírez, es mostrava satisfet pels projectes de futur que es treballaven per 
posar encara més en valor la riquesa patrimonial del Conjunt monumental 
d’Olèrdola i refermava el compromís de donar continuïtat al suport que 
s’ofereix des de l’Ajuntament.

En acabar els parlaments, es va procedir a la descoberta d’una placa com-
memorativa del centenari. La celebració va finalitzar amb el concert-espec-
tacle “Olèrdola, espai d’Amor i Llibertat “ que va oferir Lídia Pujol a l’inte-
rior del Conjunt monumental.

Una placa commemora el centenari de l’inici de les intervencions de l’IEC La cantant Lídia Pujol va oferir el concert-espectacle 
“Olèrdola espai d’Amor i Llibertat”
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L’Ajuntament d’Olèrdola s’adhereix al 
projecte SAFE-Stop Atropellaments 
de Fauna
El projecte el promou el Ministeri de Transició Ecològica i com-
porta crear una xarxa voluntària de seguiment dels atropella-
ments d’animals en carreteres

En coherència amb el seu compromís de fomentar el respecte mediambien-
tal, l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha adherit al projecte “SAFE-Stop Atropella-
ments de Fauna” que promou el Ministeri de Transició Ecològica. Comptant 
amb la participació de la ciutadania, l’objectiu del projecte és el de treure a 
la llum les xifres de la mortalitat d’espècies de vertebrats que es produeixen 
a les carreteres i contribuir a la seguretat vial. 

Voluntaris per registrar atropellaments

Els voluntaris que desitgin implicar-se en el projecte escolliran un itinerari i 
el recorreran en bicicleta, a peu o en cotxe com  a mínim una vegada al mes 
durant un any. Tots els animals atropellats que es detectin, així com la seva 
localització dins de l’itinerari, seran registrats utilitzant una aplicació per a 
dispositius mòbils. Es registrarà 0 en cas de no trobar cap animal atropellat

El propòsit de la iniciativa és que els voluntaris mantinguin les visites als 
seus itineraris, més enllà d’aquest horitzó temporal, i que nous voluntaris 
s’incorporin amb rutes addicionals, teixint així una xarxa de seguiment dels 
atropellaments de fauna.

El Ministeri posa l’accent en què l’acumulació d’informació de múltiples 
itineraris fixes, recorreguts en repetides ocasions i distribuïts per tot el ter-
ritori, “proporcionarà una oportunitat única par a quantificar la mortalitat 
de fauna per atropellaments” així com avaluar quines són les espècies més 
afectades per aquesta problemàtica i conèixer quins factors relacionats amb 
els hàbitats, vies o èpoques de l’any influeixen en la quantitat d’atropella-
ments dels animals.

Problemàtica amb poques dades

El Ministeri recorda que “el fet que els atropellaments d’animals siguin un 
problema àmpliament reconegut no implica que coneguem la seva magni-
tud”. De fet “sabem poc de la  mortalitat de fauna que genera el tràfic rodat 
i el que se sap està dispers en fonts diferents ”. Així, per a la gran majoria 
d’espècies de vertebrats no es compta amb aproximacions a la mortalitat 
que cada any es produeix en les carreteres.

La mobilització de les persones voluntàries que generaran les observaci-
ons d’animals atropellats estarà garantida per la participació de tres de 
les principals societats científiques estatals: l’Associació Herpetològica Es-
pañola (AHE), la Societat Española d’Ornitologia (SEO/BirdLife) i la Societat 
Española per a la Conservació i l’Estudi dels Mamífers (SECEM). El Ministeri 
també fa notar que la implicació de l’Estació Biològica de Doñana (EBD- 
CSIC), aportarà solidesa científica al disseny, la avaluació i anàlisis dels tre-
balls a desenvolupar.

Les persones interessades poden trobar tota la informació del projecte 
SAFE, en la web del ministeri www.miteco.gob.es

Es pot consultar a la web municipal 
la relació d’alcaldes i regidors/es 
des de 1875
Des de dijous 17 de 
juny, coincidint amb 
el 80è aniversari de 
la mort a l’exili de 
qui va ser alcalde 
durant la 2a Repú-
blica, Josep Raven-
tós Valldosera, està 
activat un nou apar-
tat al web municipal 
que recull la relació 
històrica de regidors 
i regidores que han 
format part de l’Ajuntament d’Olèrdola, des de 1875 fins al 2019.

Per elaborar la llista s’han revisat les actes municipals digitalitzades 
des de 1877 al 1966,  també disponibles en la web municipal, en 
aquest cas en l’apartat dedicat a l’arxiu. 

Els noms s’han transcrit de la mateixa manera que constaven als 
butlletins oficials de proclamació de candidatures. Així, en l’actual 
etapa democràtica, podem trobar un mateix regidor en dos man-
dats diferents i amb el nom en català i en castellà. De la mateixa 
manera, en etapa dictatorial surten tots els noms en castellà. I en el 
primer quart del segle XX els noms també apareixen en castellà i els 
cognoms abans de la normativització, per això trobem casos com els 
de “Rabentos”, per exemple.

Suport a les persones afectades 
per l’ELA

Dilluns, 21 de juny, era el Dia Mundial de l’ELA(Esclerosi Lateral Ami-
otròfica) i l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha sumat a la campanya de la 
Fundació Miquel Valls “FES UN GEST PER L’ELA” il·luminant de verd 
tres edificis del municipi: els campanars de les esglésies de Moja i 
de Sant Miquel i el Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Amb 
aquesta acció es donava suport a les persones afectades.
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Es presenta el quadern 
“L’església Sant Jaume de Moja. Fets i orígens”
En el moment de tancar-se l’edició d’aquest butlletí, es preveia presentar dijous 15 de juliol el qua-
dern “L’església Sant Jaume de Moja. Fets i orígens”, tercer treball publicat per l’Ateneu Mogenc 
dins de la col·lecció “Quaderns d’Història” que elabora el Grup de Recerca Històrica de l’entitat.

Josep Tort, integrant del Grup de Recerca Històrica, explica que l’origen d’aquest treball col·lectiu 
cal situar-lo en el suggeriment que va fer Pere Mitjans d’editar un material per a difondre durant 
els dies d’obertura al públic de la capella de Sant Cugat. En l’inici de la investigació es va compro-
var que fa just 150 anys, el 15 de juliol de 1871, es va consagrar l’església de Sant Jaume. Durant 
la recerca es va poder constatar com la intenció inicial del Bisbat era la d’ampliar la capella. Però 
el Govern Civil de l’època no ho va autoritzar adduint que calia preservar un monument romànic.

En el treball es publica documentació inèdita obtinguda de l’Arxiu Nacional de Catalunya, de 
l’Arxiu del Bisbat o de l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes. S’hi poden trobar els plànols del temple, 
obra de l’arquitecte Antoni Granell, així com els projectes descartats d’ampliació de la capella de 
Sant Cugat.

El quadern també conté un apartat que detalla com eren les pintures que l’artista Ferrer Pino va 
pintar al temple el 1926. L’obra va ser destruïda durant la Guerra Civil i després es va reconstruir, 
mantenint la temàtica però sense ser idèntica a l’obra original. El resseguiment d’aquest tret dis-
tintiu de l’església s’ha pogut fer gràcies al treball del professor Antoni Boladeras, que va dedicar 
la seva tesi a l’obra de Ferrer Pino.

El llibre està dedicat a la memòria de Joan Mitjans, veí de Moja mort recentment. El seu va ser un 
dels testimonis que es van recollir per a fonamentar el quadern.

La presentació de “Bruixes 1617” reivindica la cultura remeiera
La jornada “Vine a embruixar-te”, celebrada el dia de Sant Joan a la Masia Torreblanca 
sota l’organització de l’Ajuntament d’Olèrdola,  tenia com a principal reclam el col·loqui 
de presentació del còmic “Bruixes 1617. L’any del diluvi”. L’argument de la novel·la 
gràfica d’Oriol Garcia Quera, amb les exposicions dels historiadors especialistes Agustí 
Alcoberro i Pau Castell, va ser un dels continguts destacats de la jornada i es convertia 
en l’activitat que  comptava amb una presència més nodrida d’espectadors. Però no va 
ser pas l’únic al·licient de la jornada.

A l’entrada del recinte, la narradora Mercè Martínez va oferir a l’inici de la jornada una 
variada sessió de contes de bruixes i un taller. En el mateix moment es va fer el taller 
anunciat d’herbes remeieres, que va permetre satisfer moltes curiositats dels inscrits a 
l’activitat sobre les propietats curatives de plantes presents als nostres boscos.

Després de la presentació de l’alcalde, Lucas Ramírez, es van iniciar les intervencions 
dels dos especialistes en la matèria, que van ser totalment captivadores i van saber 
transmetre de manera entenedora els seus coneixements sobre la persecució que es va 
dur a terme envers les dones amb el rerefons de la bruixeria.
Amb el taller dedicat als licors d’herbes finalitzava la jornada. Aquesta activitat per adults també va captar l’interès de forces assistents, just  ara que 
aquests beuratges es troben en un moment àlgid.
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Taller de sensibilització sobre identitat 
sexual i de gènere adreçat a infants i 
joves 
La regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament d’Olèrdola or-
ganitza pel proper dilluns 
26 de juliol un taller dins del 
marc del 28 J. El taller  porta 
per títol “Martells,plomes i 
xapes” , es realitzarà al Cen-
tre Cívic Gatzara de Sant Pere 
Molanta i està adreçat a in-
fants i joves.

Amb el propòsit de “preve-
nir la lgtbifòbia mitjançant la 
creativitat i la imaginació per 
abordar la diversitat sexual i 
de gènere”, el taller proposa 
l’elaboració de xapes perso-

Reunió el 30 de juliol per presentar les propostes per al nou equipament de Daltmar
L’Ajuntament d’Olèrdola convoca per al proper diven-
dres 30 de juliol una reunió presencial per presentar 
les propostes elaborades per al nou equipament cívic 
de Daltmar.

La reunió es farà a les 19.00, a la zona esportiva  de 
Daltmar, i permetrà als assistents conèixer els detalls 
de les propostes de local social que es sotmetran a con-
sulta i votació de la ciutadania. La voluntat de l’Ajunta-
ment és la de construir la proposta d’equipament cívic 
que rebi major suport.

A partir del mateix dia 30 les propostes estaran dispo-
nibles per a consulta i votació al web de participació 
ciutadana DECIDIM OLÈRDOLA

La reunió es farà seguint les disposicions vigents en 
aquell moment pel que fa a contenció de la pandèmia

Casal d’Estiu amb 130 inscrits 
Amb 130 inscrits comptant els participants confirmats en alguna de 
les 5 setmanes ofertades, dilluns 28 de juny començava el Casal d’Es-
tiu d’Olèrdola. Sota l’organització del Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
i amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, el casal manté el model 
d’oferir la mateixa proposta educativa en dues seus diferenciades: la de 
l’escola Circell de Moja i la seu de l’escola Rossend Montané de Sant 
Pere Molanta. 

Per setmanes, la mitjana d’assistència confirmada és de 60 a la seu de 
Moja i de 40 a Sant Pere Molanta. Des de que es van obrir inscripcions, 
el Consell Esportiu va notar  que hi havien moltes ganes i “menys pors” 
aquest 2021 de participar en el Casal d’Estiu. 

La programació en les dues seus del Casal d’Estiu d’Olèrdola és la ma-
teixa i les sortides es comparteixen. És el cas també del dia de piscina, 
que s’ha fixat pels dimecres. La novetat és que, després d’anys de tenir 
com a referència la piscina de Sant Cugat Sesgarrigues, aquest 2021 es 
fa ús de la piscina de Daltmar.

En una entrevista recent a l’emissora municipal de ràdio, Canal 20-Ràdio Olèrdola, el portaveu del govern municipal Jordi Catasús recordava que 
el local social de Daltmar es construirà en terrenys municipals i avançava que ha de preveure Sala Polivalent per a fer activitats i despatxos per a 
ús de les entitats.

nalitzades amb dibuixos, lemes i missatges sobre el dret a viure en 
llibertat i sense discriminacions la preferència sexual, l’expressió i la 
identitat de gènere.

La durada de l’ activitat és de dues hores.

El taller  compta amb el suport de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat 
de la Diputació . Amb l’activitat es vol afavorir una visió del gènere, 
les sexualitats i els vincles afectius lliures d’estereotips masclistes, 
parlar amb naturalitat de diversitat sexual i de gènere, fomentar la 
solidaritat vers les persones LGTBI+ visibilitzant la diversitat sexual 
i de gènere com a riquesa, identificar els prejudicis sobre la diversi-
tat sexual i de gènere existents, així com visibilitzar noves realitats 
familiars: homomarentals, homoparentals, monoparentals, famílies 
escollides, famílies extenses o  famílies amb parelles separades.
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El Club Rítmica Olèrdola tancava la temporada amb bons resultats
Amb una jornada de portes obertes programada dilluns 28 de juny  a la tarda, el Club 
Rítmica Olèrdola tancava els entrenaments d’aquesta temporada 2020-21. La jornada de 
cloenda de les sessions de preparació arribava dies després de que representants del club 
assolissin meritoris resultats en la 1a fase del campionat escolar de conjunts, celebrat el 
passat diumenge 6 de juny a Vilafranca.

En cadet b, Irene Bernadó, Marta Sierra, Ona Domínguez, Diana Rico i Frida Sans, obtenien 
la primera posició en cèrcol. En Infantil A, en maces, es classificaven en cinquena posició 
Anna Llop, Carla Mendaña, Jana Crespo, Mireia Sala i Alexia Jiménez.  En la categoria aleví 
b, modalitat mans lliures, l’equip integrat per Júlia Casals, Alba Cañete, Alícia Mesa, Aina 
Díaz i Martina Gallego es classificaven en tercer lloc. I en benjamí B, mans lliures, assolien el 
primer lloc l’equip format per Víctor Sierra, Carla Rovira, Bruna Piñol, Esther Andreu i Alma 
Márquez.

Reunió el 30 de juliol per presentar les propostes per al nou equipament de Daltmar

“Electrogralla” connecta amb Sant Pere Molanta
El músic Roger Andorrà oferia divendres 9 de juliol a la nit, a la plaça de l’Església de 
Sant Pere Molanta, el concert “Electrogralla” dins del Festival EVA. La proposta va fer 
gaudir molt a la quarantena de persones que van seguir aquest innovador apropament 
a la música electrònica des de la gralla, però mantenint el respecte per la tradició de 
l’instrument. El ritme encomanadís va fer que entre el públic hi hagués també alguna 
ballada espontània.

En acabar el concert els comentaris entre els assistents eren elogiosos per la qualitat 
musical de l’espectacle i perquè amb “Electrogralla” es descobria un nou format i un 
nou àmbit per aquest instrument d’arrel tradicional que compta amb unes possibilitats 
molt àmplies.

DIVENDRES 6 D’AGOST
De 22.00 a 24.00h PISCINA NOCTURNA

DISSABTE 7 D’AGOST
10.00 Semifinals campionat pàdel

10.00 a 11.00 Activitat infantil CODO CON CODO Patrocina: 

FESTA MAJOR DE DALTMAR · Del 6 al 8 d’agost 2021

FESTA MAJOR DE DALTMAR
Del 6 al 8 d’agost 2021

DIVENDRES 13
A les 21 h, a la pista: PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ ANNA RAVENTÓS LORENZO
A continuació CASTELL DE FOC
A les 22:30, SOPAR POPULAR (DE CARMANYOLA) 
i CINEMA A LA FRESCA a la pista(pel·lícula a determinar)
Organitza: Societat Principal Unió

DISSABTE 14 
A les 10:00 h,OBERTURA D’INSCRIPCIONS PEL TORNEIG DE TENNIS TAULA, a la 
sala. Organitza Grup de Joves de Sant Pere Molanta

A les 10:30 h, INICI TORNEIG DE TENNIS TAULA, a la sala. Organitza Grup de 
Joves de Sant Pere Molanta
A les 18:30h, PARTIT DE FUTBOL LA UE ESPIRALL (3 Catalana) - CFP SANT PERE 
MOLANTA (4 Catalana)
A les 20:00h, CONCERT /BALL DE TARDA AMB L’ORQUESTRA BANDA DEL 
DRAC, a la pista  

A les 0h, CONCERT / BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA BANDA DEL DRAC, a 
la pista . TOT SEGUIT

FESTA MAJOR DE SANT PERE MOLANTA
Del 13 al 15 d’agost 2021

FESTA NIT JOVE AMB EL GRUP “ LA TRACA”

DIUMENGE 15
A les 10 h, CAMPIONAT DE TRUC, a la sala
Organitza Carmina Pedrol
A les 12h,INICI DE LA CERCAVILA ESTÀTICA AMB ELS BALLS POPULARS. A la 
pista 
A les 18:00h, ESPECTACLE INFANTIL AMB JORDI TONIETTI
A la pista. Organitza Grup de Joves de Sant Pere Molanta

DILLUNS 16 
A les 12:00h, MISSA EN HONOR A SANT ROC, VOT DEL POBLE
a l’esgésia 

DISSABTE 21
A les 9 h, TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
Plaça Bosquina. Organitza: CSC Bagà
L’organització es reserva el dret, si ho creu convenient, de fer canvis de programació, 
així com d’horaris o ubicacions.

21.00 Màgia amb EDUARD JUANOLA
23.00 Concert de versions amb DOBLE CARA

DIUMENGE 8 D’AGOST
09.00 Campionat de petanca
10.00 Finals campionat de pàdel

10.00 a 11.00 AQUAGIM
11.00 A 14.00 Inflables a la piscina
19.00 a 21.00 Clínic i exhibició de pàdel
22.00 Concert CABARET Grup Pentagrama
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DIJOUS, 15/07:
A les 20h a la plaça de l’Església, PESENTACIÓ DEL QUADERN del 150è 
aniversari de l’Església de Moja. Organitza: Ateneu Mogenc Fem 
Poble

DISSABTE 17/07:
De les 10:30 fins les 13h a la rambla Pau Casals, GIMCANA INFANTIL. 
Inscripció prèvia al correu: ballspopularsdemoja@gmail.com Data límit fins el 
15/07. Organitza: Balls Populars de Moja

DIUMENGE 18/07:
A les 18:30h al Local Nou, TITELLES FAMILIARS “Botànica oculta (l’herbolari 
de l’avi Joan)” d’en Joan Perucho. Organitza: Ateneu Mogenc Fem 
Poble

DILLUNS 19/07:
A les 20h al Canal 20-ràdio Olèrdola (sintonitzant el 107.0 FM) o les següents 
webs: www.diablesdemoja.net i www.festesdemoja.cat, COL·LOQUI en motiu 
del 40è Aniversari de la Colla dels Diables de Moja. Organitza: Diables 
de Moja

DIMARTS 20/07:
A les 20:30h a la rambla Pau Casals, CAMINADA NOCTURNA FAMILIAR 
pels boscos d’Olerdola. De dificultat fàcil. Organitza: BTT El Bressol.  
Amb la col·laboració de: Cavas Hill

DIMECRES 21/07:
A les 17h pels diferents carrers del poble, JOC DE PISTES “Qrsa gegantera”. 
Demostra tot el que saps dels Gegants  amb un joc interactiu pel poble. 
Disponible fins el 25/07. Organitza: Geganters de Moja
De les 17:30 fins les 19:30h a la rambla Pau Casals, TARDA DE JOCS amb 
jocs gegants, taller de bombolles i inflable pels més petits.

DIJOUS 22/07:
De les 18 fins les 20:30h a la rambla Pau Casals, TALLER INFANTIL de 
construcció de fanalets diabòlics. Organitza: Diables de Moja
A les 22h per diferents indrets del poble, NIT DE CONCERTS. Als 3 Pins: 
CONCERT DE GRALLA amb Els Inxanetes.
A la rambla Catalunya: CONCERT ACÚSTIC a càrrec dels Akustic Sound de la 
mà del Juan K, el Xanu i l’Abel
A la plaça de l’Església: CONCERT DE JAZZ amb el grup Xavi Díaz Quartet 
format pel Josep Maria, el Xavi Díaz, el Ramon Teixidó i l’Isidre Ruiz.

DIVENDRES 23/07:
A les 20h a la plaça de l’Església, PREGÓ.
A les 21h al Canal 20-ràdio Olèrdola o a les següents webs: www.
diablesdemoja.net i www.festesdemoja.cat, VERSOS DIABÒLICS.
Organitza: Diables de Moja

A les 22:30h a la plana avant l’Escola Circell, CASTELL DE FOCS.
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola

 A les 23:15h a la zona dels Pins, ESPECTACLE D’HUMOR “El Furgonologo” 
amb el Borja  Nicolau i el Julen Aspen. Recomanable per majors de 16 anys.
TOT SEGUIT, SHOW-CONCERT a càrrec de Joan Colomo.

DISSABTE 24/07:
De 9h a 13h a la rambla Catalunya, IV TROBADA de Festa Major DE 
PLAQUES DE CAVA.
Organitza: Associació Col·leccionites de Plaques de Cava del 
Penedès.

De les 10h fins les 12h a la rambla Pau Casals, CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL. En acabar, ENTREGA DE PREMIS. Els dibuixos estaran exposats a la 
façana del Local Nou durant la setmana.
Organitza: Diables de Moja

A les 18h a la Parròquia, CONCERT DE MÚSICA BARROCA “L’Esplendor del 
barroc musical: Venècia, Paris i Londres” amb l’Abel Puig i l’Eulàlia Valls (flautes 
de bec) i l’Eduard Martínez Borruel (clavicèmbal).

A les 19:15h a la rambla Catalunya, BALLS DE LLUÏMENT amb els Daibles, 
els Geagants, Gegantons i Gegantins, les Panderetes, els Capgrossos, el Ball de 
Bastons i els Cavallets, tots ells acompanyats pels grallers i timbalers.
En acabar, CEL·LEBRACIÓ DEL 20+1 ANIVERSARI dels Gegantons. A 
continuació, PETIT DETALL PIROTÈCNIC. 
Organitza: Geganters de Moja.

A les 19:30h a la Parròquia, SOLEMNES VESPRES de Sant Jaume i CANT 
DELS GOIGS.
Organitza: Parròquia Sant Jaume de Moja

A les 22h pels diferents carrers del poble, ENCESA SIMULTÀNIA SIMBÒLICA. 
Organitza: Diables de Moja.

A les 23:30h a la rambla Pau Casals, CONCERT DE FESTA MAJOR amb 
l’Oquestra Cimarron.

DIUMENGE 27/07:
De les 10h fins les 12h al Canal 20-ràdio Olèrdola (sintonitzant el 107.0 FM), 
PROGRAMA ESPECIAL DE RÀDIO “Tu tries” amb l’Armand Beneyto i “Para 
que no me olvides” de la mà d’en Joan Enric Vidal.
Aquests dos espais històrics de Canal 20-ràdio Olèrdola s’uneixen per la Festa 
Major de Moja.
Truca a la ràdio i demana la cançó que vulguis escoltar al telèfon: 93 891 54 20.

A les 12h a la Parròquia, REPIC DE CAMPANES. MISSA SOLEMNE presidida 
pel bisbe Agustí Cortés, OFRENA a l’apòstol Sant Jaume i CANT DELS GOIGS.
Organitza: Parròquia Sant Jaume de Moja.

A les 18h a la rambla Catalunya, ESPECTACLE INFANTIL “1, 2,,3,…21 la 
portes tu!” a càrrec de la companyia Sac d’Espectacles.

A les 20h a la rambla Pau Casals, ESPECTACLE FAMILIAR amb la humorista 
Mayte Carreras i els Flip Flap Acrobàtics.
Al finalitzar, ENCESA DE LA TRACA DE FI DE FESTA.

Els actes inclosos en els programes de les festes majors poden registrar 
canvis en aplicació de la normativa de contenció de la Covid-19. 
Actualitzeu la informació a la web olerdola.cat


