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L’Ajuntament  adjudica a Nou Verd el contracte de les zones verdes del municipi
En sessió telemàtica celebrada el dimarts 
3 d’agost, el ple de l’Ajuntament d’Olèr-
dola aprovava per unanimitat adjudicar 
a Nou Verd el nou contracte de mante-
niment i neteja de les zones verdes del 
municipi. El contracte ha entrat en vigor 
aquest setembre, amb una durada de 2 
anys prorrogables a dos anys més, per un 
import anual de 210.0007. 

La regidora de medi natural, Mireia Man-
cera, recordava que el ple del passat 17 
de novembre aprovava l’expedient de 
contractació, incorporant més personal i 
dotació per prestar el servei. L’acord el va 
recorre el Gremi de Jardiners i el Tribunal 
Català de Contractació va estimar el recurs. Alguns dels punts de les 
clàusules es van haver d’adaptar, sense variar el nucli de la proposta. El 
contracte s’adjudica a Nou Verd després de que fos l’única empresa que 
va presentar-se al concurs.

Deserta la licitació de les escoles bressol
El ple també acordava declarar deserta la licitació del contracte per la 
gestió de les escoles bressol, amb els vots favorables d’ApO, les abs-
tencions de Marta Mestre, Joan López i ERC; i el vot contrari de JxO. El 
regidor d’ensenyament, Pere Sadurní, exposava que l’actual empresa 
adjudicatària està obligada a prestar el servei fins que no hi hagi un 
nou contracte. 

Es farà un skate parc
En el ple també aprovava una modificació de pressupost, per valor de 
gairebé 60.0007, amb els vots a favor d’ApO i Marta Mestre; l’abs-
tenció de Joan López; i els vots en contra de JxO i ERC. La modificació  
incorpora 15.0007 per a fer un skate parc a la zona dels Pins de Moja 
i 8.4007 en concepte de conveni per la cessió de terrenys per l’esco-
la Rossend Montané. Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, explicava 
que els elements de  l’skate parc es podien adquirir en condicions molt 

favorables i avançava que els 8.4007 del conveni de cessió de terrenys 
eren una estimació per poder fer front al deute que l’Ajuntament té 
amb el propietari que va cedir els terrenys per habilitar un aparcament 
a l’escola de Sant Pere Molanta. Samblás anunciava que la intenció de 
l’Ajuntament és la de donar continuïtat a l’aparcament actual perquè el 
Departament d’Educació autoritzi la coberta de la pista.

Reglament de teleassistència
Per unanimitat es va aprovar el reglament que regula al municipi l’ator-
gament del servei de teleassistència, que serà gratuït pels usuaris bene-
ficiaris. La regidora de serveis socials, Anna Boada, explicava que en el 
reglament es contempla que els serveis socials de l’Ajuntament podran 
concedir la teleassistència a aquelles persones que estiguin en tràmit de 
rebre el reconeixement de discapacitat per part de la Generalitat.

El ple per unanimitat va designar els dies 29 i 30 d’agost com a dies 
festius d’obertura comercial autoritzada l’any 2022, addicionals als vuit 
festius establerts per la Generalitat. I es demana substituir el 9 de gener 
pel 28 d’agost com a dia per poder obrir. El ple també va fixar que siguin 
festa local al municipi els dies 29 i 30 d’agost el 2022.

Reunió de treball amb el Delegat del Govern
El Delegat del Govern de la Generalitat al 
Penedès, David Alquézar, mantenia dilluns 
13 de setembre  una reunió de treball amb 
l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i amb la 
regidora de medi natural de l’Ajuntament, 
Mireia Mancera. En la reunió també hi par-
ticipava el responsable de l’oficina del De-
legat, Pol Pagès.

La trobada ha permès al govern d’Olèrdola 
traslladar al Delegat els projectes que es 
promouen des de l’Ajuntament per a millo-
rar el benestar de la ciutadania del municipi 
, així com tractar els reptes i les preocupaci-
ons existents sobre la necessitat de preser-
var el territori.
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Olèrdola participa en la plena unanimitat institucional contra la MAT
Plena unanimitat institucional. Les ad-
ministracions del territori directament 
afectades s’han unit en una sola veu 
per rebutjar la línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) que impulsa l’empresa Forestalia. 
El projecte preveu construir cinc parcs 
d’energies renovables a Aragó per, des-
prés, transportar l’electricitat fins a Be-
gues (Baix Llobregat) mitjançant una línia 
que creuaria 35 municipis i afectaria una 
dotzena d’espais naturals. Per una banda, 
els municipis i set consells comarcals han 
presentat un paquet d’al·legacions con-
junt. Per l’altra, la Diputació de Tarrago-
na ha fet un informe jurídic que rebutja 
la construcció de la MAT. A més, alguns 
ajuntaments a títol individual, com és el 
cas d’Olèrdola, afegiran al·legacions res-
pecte particularitats concretes. L’Ajunta-
ment d’Olèrdola, a través del seu alcalde, 
Lucas Ramírez, també participava dimarts 
7 de setembre a Reus en l’acte de presen-
tació de les al·legacions conjuntes.

L’alcalde resumeix que aquesta gran infraestructura tindria un gran im-
pacte visual i mediambiental en els gairebé 6 quilòmetres de traçat que 
inclou pel municipi. De manera especial, un dels punts de major impacte 
es produiria amb la construcció d’una subestació de la línia a prop de 
la zona natural de l’antiga bòbila de Cal Sogas. Altres afectacions de la 
MAT a Olèrdola subratllades per l’alcalde és al Castellot de la Barquera, 

un  element d’interès patrimonial; així com el pas de la línia entre Els 
Pins de Moja i Mas Granell. L’alcalde també  destaca l’afectació que 
comportaria el pas de la MAT per la finca municipal de La Muntanyeta; 
així com el pas de la línia entre Sant Miquel i la Serreta, o bé la seva 
proximitat amb Can Torres i per masies del municipi. De realitzar-se, 
la  MAT suposaria la construcció de 17 torres d’alta tensió a Olèrdola.

En vigor el nou contracte que reforça el manteniment de les zones verdes
Des d’aquest mes de setembre ja està en vigor el nou 
contracte de manteniment i neteja de les zones verdes 
del municipi. Per acord unànime del ple del passat 3 
d’agost, l’empresa adjudicatària és Nou Verd per un im-
port de 210.000 € anuals. La xifra suposa un increment 
del 130% de dotació econòmica respecte els 91.000€ 
anuals dedicats fins ara. La regidora de Medi Natural de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Mireia Mancera, destacava que 
aquest substancial increment s’explica especialment per-
què es destinen molts més recursos humans, en passar 
dels dos efectius que hi havia fins ara  a disposar-ne de 
5 durant tot l’any, més una persona de reforç a mitja jor-
nada durant els mesos de poda. Mancera també posava 
l’accent en què el contracte suposa ampliar àrees d’actu-
ació  i freqüència de neteja, així com la creació d’espais 
guarnits a les entrades dels nuclis sota els criteris de “Vi-
les Florides”. 

El servei s’organitza en dos grups de treball. Un dedi-
cat a la zona que comprèn Daltmar, Moja, Sant Miquel 
i polígon del Clot de Moja. I l’altre dedicat a Sant Pere 
Molanta, Can Trabal, polígon de Sant Pere i barriades.
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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

FESTES MAJORS
D’entrada, volem felici-
tar els organitzadors de 
les diferents festes ma-

jors que han tingut lloc al municipi al 
llarg d’aquest estiu. Sense cap mena 
de dubte, han estat un alè d’aire fresc 
que, en general, tothom necessità-
vem. Malgrat les limitacions de cada 
moment, podem assegurar que totes 
les festes han estat un èxit. 

Esperem ja amb ganes la darrera de 
totes, a Sant Miquel d’Olèrdola, que 
de ben segur també serà reeixida.

MAT
A mitjans d’agost uns quants muni-
cipis ens assabentàvem -mitjançant 
la publicació en el BOE- d’un projec-
te d’instal·lació de torres elèctriques 
de molt alta tensió per al transport 
d’energia, promogut per una em-

presa privada. Aquest projecte preveu 
el pas de tot el cablejat aeri per di-
ferents municipis del Penedès, entre 
ells Olèrdola, sense cap mena de res-
pecte pel patrimoni natural i històric, 
esmicolant tot allò que troba al seu 
pas, i malmetent encara més l’impac-
te visual.

En el cas d’Olèrdola i el Penedès, 
aquestes megainstal·lacions limiten i 
afecten directament el desenvolupa-
ment d’activitats tan arrelades com 
són les vitivinícoles i ramaderes.

Els grans problemes requereixen 
grans respostes. Per això, a banda de 
defensar els interessos concrets del 
nostre municipi, ens hem sumat a una 
gran aliança de municipis i consells 
comarcals amb l’objectiu d’aturar 
aquest projecte desmesurat que su-
posa una agressió d’efectes desmesu-
rats. A més, hem promogut una reunió 

amb els regidors de tots els grups mu-
nicipals per tal de fer-los coneixedors 
de la informació de què disposem i 
del posicionament del govern.

Estem totalment a favor de les energi-
es renovables, però cal fer-ho de ma-
nera endreçada i respectuosa amb el 
medi, l’entorn i les persones.

CENTRE DE DIA
En l’actualitat s’estan duent a terme 
diferents tràmits i accions per tal de 
disposar d’un  centre de dia al mu-
nicipi.

Aquesta és una necessitat creixent. La 
posada en funcionament d’un centre 
proper en un moment en què el temps 
és un bé de gran valor, ha de suposar 
una millora de la qualitat de vida de 
la nostra gent gran i les seves famílies.

D’acord amb el Pla director d’equipa-

ments d’Olèrdola, l’antiga llar d’in-
fants de Sant Pere compleix molts dels 
requisits per acollir aquesta funció, a 
banda que dinamitzarà l’edifici i co-
hesionarà el municipi.

Treballarem per tal que sigui una rea-
litat el més aviat possible.

VESTIGIS / RUTES DEL 
PATRIMONI
Properament s’iniciarà una nova tem-
porada de les rutes del patrimoni, 
que ens apropen un xic més la nostra 
història. Des d’aquí us animem a des-
cobrir-les i que pugueu exercir d’ex-
cel·lents ambaixadors del nostre petit 
gran municipi.

Com a novetat, us recordem el joc on-
line “Vestigis” -disponible al web ves-
tigis.cat -, que us ajudarà a descobrir 
el municipi de manera entretinguda 
resolent enigmes i superant proves.

Benvolgudes i 
benvolguts,

No a la MAT

A finals del mes de juliol el BOE va 
publicar amb premeditació i “agos-
tasia” la informació pública d’un 
projecte de línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) que va des de Terol fins el Baix 
Llobregat. Aquest projecte preveu 
transportar l’energia que es generi 
a uns mega-parcs eòlics i solars que 
s’estan construint a Terol. Inicialment 
el  termini per presentar al·legacions 
acabava el 9 de setembre, que s’ha 
ampliat en 15 dies, i a hores d’ara ja 
s’han presentat un munt d’al·legaci-
ons d’ajuntaments i Consells Comar-
cals que ja veurem quin recorregut 
tenen.
Nosaltres ens en vam assabentar per 
company@s del nostre partit i de 

Benvolguts veïns i veïnes 
d’Olèrdola,

Un cop passat l’època de 
vacances, ara al setembre 

sembla que tot es torna a reprendre 
amb una mica més de normalitat. Cal 
dir que hi ha coses que van fent el seu 
curs i hem de parar atenció.

S’està parlant de la M.A.T. (Molt Alta 
Tensió), una línia elèctrica que segura-
ment heu sentit a parlar en xarxes de 
comunicació la qual passarà per mig 
del nostre municipi si no som capaços 
d’aturar-ho. Aquesta línia afecta pas-

sant per la zona dels Pins de Moja, 
Mas Granell, travessa la Muntanyeta, 
la C-15 entre Sant Miquel i la Serreta, 
i segueix cap a Sant Cugat passant 
molt a prop de Can Torres.

L’equip de Junts seguim el procés 
i intentarem que això no es dugui a 
terme. Trobem a faltar explicacions i 
aclariments de l’equip de govern.

No dubteu que nosaltres continuarem 
vetllant per a que això no es produeixi.

Per altra banda, com han informat 
pels mitjans de comunicació del muni-
cipi, que és de la mateixa manera que 

ens informem nosaltres de la notícia, 
l’edifici El Pàmpol de Sant Pere Mo-
lanta (antiga llar d’infants) sortirà a 
licitació per un centre de dia.

Primer volem dir que ens agrada la 
notícia, ja que era un projecte que no-
saltres portàvem al programa i veient 
que era una mancança del municipi 
està força bé que l’equip de govern 
es llegeixi el nostre programa i agafin 
el que els interessa. També volem fer 
incís en què les licitacions que l’equip 
de govern prepara, s’eternitzen i ens 
dona la sensació que és més una pro-

mesa electoral (com el Local nou de 
Daltmar, el Pavelló de Sant Miquel o el 
bar del local Nou de Moja).

No farem cap comentari sobre el trac-
te rebut als plens per part de l’alcalde 
Lucas Ramirez. És vergonyós el despo-
tisme i la falta de respecte que utilitza 
envers la resta de grups polítics.

Com sempre vetllem per als nostres 
ciutadans d’Olèrdola i estem a la vos-
tra disposició per a qualsevol aclari-
ment.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

seguida vam informar a la resta del 
Consistori, l’Alcalde no tenia ni idea. 
La línia suposa la construcció de 17 
torres d’alta tensió pràcticament al 
costat de la línia actual amb un fort 
impacte paisatgístic i passant per so-
bre de la Muntanyeta,  molt a prop de 
masies, del barri de Cal Torres i amb 
una subestació a l’espai de la bòbila 
de Can Sogas.
La diferència substancial entre la lí-
nia actual i la que es projecta és que 
mentre la primera és gestionada per 
Red Eléctrica Española, societat par-
cialment privatitzada però amb els 
drets de vot dels accionistes limitats 
i a la pràctica controlada per l’estat 
espanyol, la segona seria totalment 
privada. 
La promotora és una empresa del 
grup Forestalia, creat per un em-
presari del sector porcí aragonès que 

va donar la campanada a la subhasta 
de renovables del 2016 enduent-se 
una part important de les concessi-
ons. Posteriorment va ampliar capital 
i actualment només en té el 10%, 
sent els principals accionistes Natixis, 
que és un fons d’inversió del banc 
francès BPCE i Engie que és la prin-
cipal societat energètica de França 
controlada pel l’estat gal. Aquestes 
dues societats franceses controlen 
actualment la societat.
Des d’ERC ens oposem fermament 
a aquest tipus de plantejaments oli-
gopolístics i apostem per energies 
renovables de proximitat, més res-
pectuoses amb el medi ambient i el 
paisatge. 

Una altra vegada la prepotència 
de l’alcalde
Al Ple telemàtic del passat 3 d’agost 

vam veure amb sorpresa i incredulitat 
com el regidor d’ApO, Pere Sadurní, 
participava a la votació d’una modi-
ficació de pressupost que beneficiava 
directament la seva família. Quan 
la nostra regidora Fina Mascaró va 
criticar aquest fet fent notar que el 
regidor no hauria d’haver intervingut 
en aquest punt, la reacció autoritària 
de l’alcalde va ser tallar-li el micrò-
fon i deixar-la sense el torn de precs 
i preguntes.
Li recomanem a l’alcalde una lectu-
ra de capçalera: la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques, i en con-
cret l’article 23

Tot molt transparent i democràtic.
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Més tranquil·litat i fluïdesa en l’inici del curs escolar
Sumades les matriculacions en els dos CEIP del municipi i 
en les dues escoles bressol, dilluns 13 de setembre comen-
çaven  a Olèrdola el curs escolar 358 alumnes d’educació 
infantil i primària. La xifra representa un lleu descens global 
d’escolarització a Olèrdola de 18 alumnes respecte els 376 
que van començar el curs escolar passat, amb especificitats 
concretes en funció del centre i nivell. Allò que continua 
sent comú, com en el conjunt del país, és l’aplicació de me-
sures higièniques i sanitàries per combatre la COVID-19. I 
és que els protocols per contenir la propagació de la pandè-
mia segueixen marcant la distribució d’espais i el funciona-
ment de les escoles, per bé que era evident en aquest inici 
de curs un ambient de major tranquil·litat i de més fluïdesa 
en els accessos als centres, lluny de la intranquil·litat que en 
forces casos era present el setembre passat.

D’acord amb les indicacions dels centres,  l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
aprofitat les vacances escolars d’estiu per a realitzar  les tasques de 
manteniment i de millora dels edificis de les escoles, a través de la feina 
de la brigada municipal.

A les escoles bressol municipals d’Olèrdola el descens de 3 alumnes 
respecte les dades del curs passat( de 24 a 21 alumnes) s’ha registrat 
a l’escola Bressol Gotims de Moja. A l’escola bressol El Pàmpol de Sant 
Pere Molanta són 11 els alumnes matriculats i els 10 restants estan 
atesos a l’escola bressol de Moja. Una de les novetats és que es re-
cupera el servei de menjador a l’escola bressol de Sant Pere Molanta.

Canvi d’usos perquè l’edifici El Pàmpol aculli un Centre de Dia
L’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió de Junta de Govern celebrada el 
26 de juliol, ha donat llum verda a l’aprovació inicial d’un Pla Especial 
Urbanístic que comporta modificar l’ús d’un equipament municipal. Es 
tracta de canviar els usos docents que ha tingut des de la seva creació  
l’edifici El Pàmpol, de Sant Pere Molanta, per passar a assignar-li un ús 
sanitari-assistencial. El propòsit, tal i com ha confirmat l’alcalde d’Olèr-
dola, Lucas Ramírez, és que l’edifici passi a acollir un Centre de Dia per 
a la gent gran. L’alcalde recordava que actualment l’edifici El Pàmpol 
no s’està utilitzant i existeix una creixent demanda d’equipaments as-
sistencials per a la gent gran al nostre territori, tal i com ha confirmat 
la Generalitat al mateix Ajuntament.

Un cop s’aprovi de manera definitiva el canvi d’usos, l’Ajuntament inici-
arà el procediment per a convocar un concurs públic per a cedir la ges-
tió de l’equipament, tal i com s’ha procedit a fer en altres equipaments 

públics d’Olèrdola com la zona esportiva de Daltmar o l’explotació del 
bar del Local Nou de Moja.

Identificació de nius d’oreneta
L’Ajuntament d’Olèrdola participa en el projecte d’iden-
tificació dels nius de les orenetes, promogut per Institut 
Català d’Ornitologia. El propòsit és el de garantir la pro-
tecció d’aquest ocell a partir de la identificació a casa 
nostra dels seus nius. La regidora de medi natural de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Mireia Mancera, recordava que 
l’oreneta és una espècie vulnerable protegida legalment. 
Per participar en la campanya, els veïns d’Olèrdola que 
ho desitgin poden identificar els nius i fer una fotografia. 
Les dades i les imatges s’han de lliurar en un formulari 
de participació que es troba a la web de l’Ajuntament 
d’Olèrdola.
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Descobreix el patrimoni del municipi amb el joc online “Vestigis d’Olèrdola”
Amb l’ànim d’acostar de manera lúdica el patrimoni d’Olèrdola a un ampli públic, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha activitat el  joc online  “Vestigis d’Olèrdola”. La inici-
ativa s’insereix en el pla estratègic de Turisme municipal i pretén posar en valor el 
ric patrimoni que acumula Olèrdola en tot el seu terme, transmetent a la vegada 
una perspectiva conjunta de la diversitat de petits secrets presents al municipi.

Al llarg de cadascuna de les 5 rutes es proposa al visitant ajudar a un arqueòleg 
despistat, l’Estanis, a endreçar l’embolic que te amb el patrimoni i  amb les èpo-
ques històriques que han deixat petjada a Olèrdola.

Seguint els diferents itineraris, el jugador haurà de resoldre preguntes, enigmes i 
petites proves, amb les que s’aconseguiran recompenses.  En tractar-se d’un joc 
online que es pot obtenir de manera gratuïta a través d’una web-app, a vestigis.
cat, no cal descarregar cap aplicació. La web-app està adaptada per jugar i per 
ser visualitzada a través d’aparells mòbils. Això sí, per jugar-hi cal ser a lloc en les 
rutes i donar permisos de localització.

El celler Alemany i Corrio elabora el millor
vi blanc de l’Estat espanyol

Un rànquing realitzat pel diari britànic “The Independent” situa un vi 
del Penedès com el  millor vi blanc de l’Estat.És el “Principia Mathema-
tica”, del celler Alemany i Corrio. El vi l’elaboren a Vilafranca una parella 
d’enòlegs que viuen a Sant Pere Molanta, la Irene Alemany i el Laurent 
Corrio.

El diari britànic atorga a aquest vi la màxima puntuació, 10 sobre 10. 
“The Independent” descriu aquest xarel·lo  “com un vi sec però melós 
amb notes d’albercoc, poma i nous”.  Irene Alemany, en una entrevista a 
Canal 20-Ràdio Olèrdola, manifestava que estaven molt contents d’ha-
ver rebut aquest nou reconeixement. Alemany feia notar que els hi ha 
sorprès, tenint en compte que , des de l’any 99 en què van iniciar la seva 
trajectòria com a celler, han fet molts més vins negres. Irene Alemany 
definia el “Principia Mathematica” com un “vi viu” que va evolucionant 
amb el temps.El reconeixement del diari britànic ha tingut una gran re-
percussió a casa nostra. El celler disposava de poques unitats a la venda 
i no han pogut atendre tota l’allau de sol·licituds rebuda. 

Veïns de Sant Pere Molanta des de fa 14 anys, la parella  va posar en 
marxa l’any 1999 el seu propi celler.  El seu primer vi embotellat, el 
2001, ja va ser qualificat com el millor vi negre del Penedès. El celler 
manté des del principi la seva ferma aposta per oferir vins de qualitat a 
preus assequibles.

Irene Alemany, amb el seu company Laurent Corrio, són copropietaris del celler 
Alemany i Corrio i viuen a Sant Pere Molanta.
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Any Mir Geribert amb jornades de debat i activitats variades
Des de dissabte 25 de setembre i fins ben en-
trat l’any 2022 es realitzaran activitats per a 
difondre el personatge de Mir Geribert, senyor 
feudal que fa mil anys  es va autoproclamar 
príncep d’Olèrdola i va liderar la revolta nobi-
liària contra el comte de Barcelona,  Ramon 
Berenguer 1r. Una comissió organitzadora, 
l’Ajuntament d’Olèrdola, el Museu d’Arque-
ologia i la Diputació de Barcelona han sumat 
esforços i han programat fins a quatre jorna-
des que volen aprofundir en el mite i en la 
realitat històrica d’aquesta figura. La primera 
activitat s’ha previst dissabte 25 de setembre 
a dos quarts de 7 de la tarda, al Local Nou 
de Moja, amb una conferència a càrrec del 
reconegut novel·lista i catedràtic d’Història 
Medieval José Enrique Ruiz-Domènech. En el 
marc de la jornada de la revista Sàpiens que 

Descobreix el patrimoni del municipi amb el joc online “Vestigis d’Olèrdola”

acollirà Olèrdola  el 16 d’octubre es realitzarà l’activitat “Mir Geribert, mil 
anys després”, a càrrec d’Oriol Garcia Quera, Bienve Moya i  Josep Tort, 
així com la presentació d’un quadern que permet consultar referències 
històriques sobre el personatge i situar-lo en el seu context. Pel 13 de  
novembre es programa una jornada literària amb autors que han tractat 
el personatge en la seva obra, amb la participació d’Enric Calpena, Fermí 
Fernàndez, Oriol Garcia Quera, Bienve Moya, Jordi Romeu, Mercè Sàrries 
i Coia Valls. I en data encara per concretar, per la primavera vinent, es 
realitzarà un congrés científic amb investigadors i acadèmics de primer 
nivell.

Figura històrica cabdal poc coneguda
Bienve Moya, un dels integrants de la comissió organitzadora, resumia 
que el propòsit és que es parli arreu del territori del Penedès històric, a 
través de la potència de dos elements importants com són la figura de 
Mir Geribert i la ciutat medieval d’Olèrdola. Moya contrastava el desco-
neixement que se’n té al Penedès de la figura de Mir Geribert amb la gran 
importància històrica que va tenir.

La importància de la ciutat medieval d’Olèrdola
Mir Geribert es va autoproclamar Príncep d’Olèrdola l’any 1041. Núria 
Molist, responsable de la seu d’Olèrdola del MAC, recordava que Mir 
Geribert era “un senyor de la guerra” que va desafiar el poder del Comte 
de Barcelona, assumint el control de la ciutat d’Olèrdola, un terme mu-
nicipal que llavors tenia 200 quilòmetres quadrats i que era la segona 
ciutat més important del comtat després de la pròpia Barcelona. Molist 
assenyala que Mir Geribert no ha deixat d’estar present en la historio-
grafia i afegia que la commemoració també permetia posar de relleu la 
importància de la ciutat medieval d’Olèrdola.

Mite del Penedès
Josep Tort, membre de la comissió organitzadora, indicava que la pro-
gramació de les jornades combinava la vessat literària i mitològica del 
personatge amb la vessant més acadèmica. A l’hora d’interpretar l’oblit 
que hagi pogut tenir Mir Geribert, Tort apuntava que va actuar de con-
traproder del Comte i va acabar sent un perdedor de la història. Des de 
la comissió organitzadora s’entén que altres territoris catalans han sabut 
explotar els seus mites com a factor d’atracció, tot i comptar amb unes 
bases menys sòlides que les que podria  tenir el Penedès amb la figura 
històrica de Mir Geribert. 

Potenciar la difusió de la història del municipi
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, recordava que des del municipi s’ha-
via fet un treball previ en l’àmbit educatiu de difusió de Mir Geribert a 
través d’un còmic elaborat per Oriol Garcia Quera. La voluntat de l’Ajun-
tament és la de potenciar el coneixement de la història del municipi amb 
activitats continuades. 

L’alcalde apuntava a Canal 20-Ràdio Olèrdola que músics i els grups de 
teatre del municipi estaven preparant un muntatge sobre la figura de Mir 
Geribert per a l’any que ve. També durant el 2022 es preveuen programar 
visites al Penedès a diferents elements patrimonials vinculats amb Mir Geri-
bert, com el castell de Sant Martí o el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs.

Núria Molist, Lucas Ramírez, Josep Tort i Bienve Moya durant la presentació dels actes
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Festes Majors amb actes presencials i limitacions per la COVID
Seguint els protocols d’actuació per evitar la propagació de la COVID 19, 
aquest 2021 s’ha recuperat la presencialitat en els actes de les Festes Ma-
jors del municipi. A Moja , tres dels moments destacats van ser l’amè pregó 
de Josep Puig, l’actuació dels balls populars amb la commemoració dels 
20 anys de Gegantons i l’homenatge a Antoni Duque, i la visita del Bisbe 
Agustí Cortés. A Sant Pere Molanta, Anna Raventós va aprofitar el pregó 
per regalar la recepta de la coca “Molanneta”. Un dels moments rellevants 
va ser la presència dels Capgrossos de Vilafranca en la cercavila estàtica. I 
a Daltmar, la zona esportiva va ser el centre d’activitat, amb el pàdel com 
un dels grans protagonistes. L’Ajuntament ha donat suport a les comissions 
organitzadores i ha assumit el finançament d’una programació d’especta-
cles ben variada i de qualitat.

"
Val per un paquet de 
bosses compostables

El paquet de bosses compostables es pot obtenir, de ma-
nera 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.

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE
21:30 Pregó a càrrec de MERITXELL ARENAS
22.15 Focs artificials

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
10.00 Torneig tennis taula
12.00 Futbol bombolla 
17.00 Màgia amb el  mag LINI
19.00 Missa solemne
19.30 Tabalada pel poble
20.00 Portada del Sant a l’Ajuntament
20.30 Concert de gòspel amb ESSÈNCIA DE GÒSPEL 
dirigit per Argemí Curto

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
11.00 Entrada del Sant i ofrena floral
12.00 Taller de decoració de cupcakes, 
pinta cares i tatuatges per a nens
17.30 Monòleg a càrrec de DAVID SAS
19.30 Concert a càrrec de LOS HANFRIES
 
DIMARTS 12 D’OCTUBRE
11.00 Taller de polseres candeles
12.00 Exhibició de gimnàstica rítmica
18.00 Teatre amb l’obra “Amics”, amb 
DAFNIS BALDUZ i CARLA BARROSO
20.00 Traca fi de festa

Els horaris i actes poden estar subjectes a canvis. 
Actualitzeu informació a la web www.olerdola.cat


