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Recreació de Mir Geribert i difusió de la seva figura històrica | p. 7 El MAC anuncia inversions per situar Olèrdola com a referent 
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Per cinquè any “Olèrdola per La Marató” canalitzarà la solidaritat del municipi amb una gran varietat d’actes

Nou sistema de recollida de residus per
reciclar més i millor

Cicle de xerrades informatives a tot el
municipi per exposar-lo a la ciutadania
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L’acte d’obertura de l’exposició “Descobrint Olèrdola”, que commemora 
els 100 anys de l’inici de les excavacions arqueològiques a Olèrdola per 
part de l’Institut d’Estudis Catalans, va anar acompanyat diumenge 14 de 
novembre al migdia de l’anunci de bones notícies. I és que tant el director 
del Museu d’Arqueologia, Jusèp Boya; com la directora General de Patri-
moni Cultural, Elsa Ibar Torras, van aprofitar l’esdeveniment per confirmar 
que Olèrdola està inclosa en els plans d’inversions que recull el Pla Es-
tratègic del Museu d’Arqueologia, que defineix actuacions pels propers 5 
anys. Boya detallava que es contemplen les actuacions per garantir l’acces-
sibilitat a l’església de Sant Miquel, així com realitzar les excavacions per 
recuperar el castell i fer un nou projecte de Centre d’Interpretació. Boya 
definia Olèrdola com “un dels grans monuments del país que cal potenciar” 
i fixava el propòsit de donar-lo a conèixer en l’àmbit internacional per fer 
que esdevingui ”motor” de desenvolupament de l’Alt Penedès.

La directora general explicava que, en cas d’aprovar-se el projecte de pres-
supostos presentat pel Govern, aquest 2022 “ja es podran materialitzar ac-
tuacions” gràcies a que l’increment de pressupost també es veurà reflectit 
en recerca arqueològica. La directora general considerava que Olèrdola era 
un jaciment “d’importància nacional” i refermava el propòsit de treballar 
per conservar i difondre el patrimoni que conté. 

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, assenyalava que dins de la convoca-
tòria dels Fons Next Generation de la UE, s’havien presentat des del MAC 
projectes per valor de 4’2 milions d’euros, dels quals 550.000 euros corres-
ponien als projectes d’accessibilitat a l’església i de recuperació del castell.

Inversions per convertir el MAC-Olèrdola en referent internacional
Es preveuen iniciar les actuacions amb l’accessibilitat a l’església

Exposició fins l’abril.

Núria Molist, responsable de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia, 
ha subratllat que l’exposició no només se centra en les actuacions de fa 
100 anys, sinó que arriba fins als nostres dies amb la voluntat de projectar 
el jaciment cap al futur. L’exposició es podrà veure a la sala d’exposicions 
temporals del Museu, en horari d’obertura del MAC–Olèrdola, fins el mes 
d’abril. Després s’instal·larà a Barcelona, a la seu de l’IEC. La mostra ha 
estat dissenyada per Joan Álvarez i Maria Marín i permet veure el vídeo que 
es va projectar a la muralla durant els VESPRES D’ESTIU.
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S’estrena l’edifici annex de la Torre de Moja

1,2,3...
sigues net!

1 2 3Si el gos  
fa caca... Recull-la!

I posa-la al  
contenidor

Quina merda! Això ho pot dir qualsevol 
ciutadà d’Olèrdola que passeja per Moja, 
per Sant Miquel d’Olèrdola o per Sant Pere 
Molanta. Perquè cada mes el servei de  
neteja recull més de 100 excrements de 
gos a la via pública. A l’espai de tots.  
A tu què et sembla?

Tenim 7 pipicans i 26 contenidors  
d’excrements ubicats en diferents punts  
del municipi. Cal recollir els excrements  
amb les bosses que s’hi dispensen i  
dipositar-los als contenidors  
dels punts habilitats. 
Fer-ho bé no costa res!

Som nets? Som cívics?
La majora sí però uns quants no. Potser  
són pocs o potser són molts però n’hi ha 
que… on caga el seu gos o la seva gossa  
hi deixen la merda. No pot ser:  
explica-ho, fes-ho córrer.  
Volem carrers i places nets!

Som Olèrdola, siguem cívics!
anunciRevistaOlerdola.indd   1 9/11/21   15:46

Amb la sessió d’inici aquest curs del Club 
de Lectura d’Olèrdola, dijous 28 d’octu-
bre s’estrenava l’edifici annex de la Torre 
de Moja com a espai polivalent que està 
a la disposició de l’activitat cultural i lúdi-
ca d’Olèrdola. Promogut per l’Ajuntament 
d’Olèrdola, el club compta amb la col·labo-
ració del Bibliobús i reuneix a 17 lectores. 
La primera lectura que comparteixen aquest 
curs és l’aclamat llibre d’Irene Solà Canto jo 
i la muntanya balla.

La rehabilitació de l’edifici annex va ser la 
segona de les tres fases del projecte inte-
gral de recuperació de la Torre medieval 
de Moja. Amb la rehabilitació de l’edifici 
adossat s’adequaven dues sales d’usos 
polivalents, amb 111 metres quadrats útils 
sumant els dos espais, incloent una nova 
primera planta construïda amb una terrassa 
des de la qual s’accedeix a la torre.

El portaveu del govern municipal, Jordi Ca-
del trasllat dels serveis de l’Ajuntament a la seu rehabilitada de l’edifici 
consistorial, a Sant Miquel, un cop pugui tornar a estar disponible de 
nou per a l’activitat associativa el Centre Cívic La Xarxa de Moja.

tasús, destaca que amb l’ús de la Torre i de l’edifici annex “Olèrdola i 
el Penedès” guanyen un “espai singular i únic” per a l’activitat cultural. 
La distribució dels espais que utilitzarien les entitats s’establirà a partir 
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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

Tancament del cicle 
festiu

Aquestes últimes set-
manes, hem pogut 

assistir a les darreres celebracions 
festives del municipi: Festa Major de 
Sant Miquel, de Can Trabal, Festa 
del Most a Moja i també a Sant Pere 
Molanta. La qualitat artística de tots 
els actes ha estat la nota destacada 
de totes elles i estem segurs que, de 
cara a l’any vinent, amb l’esforç de 
tothom, tornarem a vibrar amb les 
nostres festes, símbol identitari del 
municipi. Des d’aquí manifestem el 
nostre agraïment a totes les entitats 
organitzadores i esperonar-les a se-
guir amb empenta per tal que totes i 
tots puguem gaudir-ne!

Mir Geribert i Dia Sàpiens

Des de l’Ajuntament, i amb l’incan-
sable impuls de la comissió organit-
zadora, a Olèrdola hem viscut tres 
jornades divulgatives i reivindicatives 
de la figura de Mir Geribert, qui fou 
senyor de bona part del Penedès, i 
del seu llegat mil anys després. Les 
ponències dels diferents oradors han 
estat elogiades per tothom i han re-
but molt bones crítiques. L’assistència 
ha estat plena en totes elles. A banda 
dels coneixements que ens han apor-
tat totes les intervencions, ha quedat 
palesa la importància que tingué Mir 
Geribert a Olèrdola, al Penedès i a 
Catalunya i s’ha divulgat el riquíssim 
valor patrimonial de la nostra història. 
Des d’aquí volem agrair la feina feta 
per la comissió Any Mir Geribert i al-
tres col·laboradors que han contribuït 
a que hagi estat un èxit.

Així mateix, la reconeguda revista de 
divulgació històrica Sàpiens va cele-
brar la seva festa anual a Olèrdola, 
coincidint amb el centenari de l’inici 
de les excavacions al conjunt monu-
mental i de l’aplec excursionista de 
1921, a més de compartir jornada 
amb alguns dels actes de l’Any Mir 
Geribert. Un munt d’actes i visites a 
diferents punts del municipi van fer 
que s’apleguessin a Olèrdola un miler 
de visitants vinguts d’arreu del país, 
que sumat a la difusió de la pròpia re-
vista han divulgat el potencial turístic 
i històric de què gaudim.

Pressupostos 2022

En el ple celebrat el mes passat vam 
aprovar les ordenances amb la conge-
lació de taxes i impostos de cara al 

proper any, tot mirant per l’economia 
de les famílies d’Olèrdola. Com a 
continuació, en el proper ple que se 
celebrarà a finals d’aquest mes por-
tarem a aprovació els pressupostos 
municipals de l’any vinent, que per-
metran que tota la ciutadania del mu-
nicipi gaudim de més i millors serveis 
sense que això suposi, com ja dèiem 
abans, un augment de la despesa dels 
nostres conciutadans i conciutadanes. 
Podeu tenir la certesa que hem treba-
llat el pressupost a consciència per tal 
que sigui efectiu, ens doti de bons ser-
veis i ens permeti tirar endavant allò 
a què ens vam comprometre amb la 
ciutadania en les passades eleccions i 
en el Pla d’actuació de mandat (PAM). 
Tot això per fer d’Olèrdola –com sem-
pre hem dit– un lloc millor encara!

Benvolgudes olerdolen-
ques i olerdolencs,

Al Ple del passat 19 d’octubre es van 
aprovar les ordenances municipals 
per l’any vinent, com és habitual 
sense la participació dels grups de 
l’oposició. Hi ha poc a comentar ja 
que són un tallar i enganxar dels del 
present exercici, no sigui que l’equip 
de govern s’estressi amb tanta fei-
na. Les modificacions es redueixen a 
l’exempció de l’IBI al Departament de 
Salut, una lleugera rebaixa del cànon 
de l’aigua i fer pagar 16 euros a qui 
vulgui opositar a funcionari de l’Ajun-
tament. 

També es va aprovar una partida de, 
ni més ni menys, que 328.000 eu-
ros per fer el circuit de running de 
la Muntanyeta. Només fa deu anys 
que el venen prometent en succes-

Benvolguts i benvolgu-
des veïns i veïnes d’Olèr-
dola,

En el darrer ple es van aprovar les or-
denances i taxes municipals, i l’equip 
de govern al ser majoria absoluta, un 
any més, no té en compte a la resta de 
partits polítics del consistori per pren-
dre decisions. Les ordenances i taxes 
per part de l’equip de govern no pa-
teixen cap millora ja que només s’han 
aplicat recomanacions tècniques de 
Diputació. Ens agradaria aportar les 
nostres idees ja que podríem estudiar 

bonificacions per a les escoles bressol, 
les taxes d’urbanisme i funcionament 
més àgil per l’usuari. Unes millores 
que beneficiïn a tot el veïnat d’Olèr-
dola. Som un Ajuntament prou impor-
tant per a poder apropar-se més a tot 
el veïnat.

El proper ple serà el de pressupostos, 
on tampoc se’ns convida a participar 
o aportar idees. És una llàstima, ja 
que tots representem a Olèrdola.

Queda palès que quan se’ns demana 
la col·laboració a la resta de partits 

com és en el cas del NO a la MAT, es-
tem allà i treballem pel bé comú del 
municipi.

Som un equip molt proper i ens 
agrada vetllar pels nostres ciutadans 
d’Olèrdola.

Restem a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta o aclariment.

Salutacions.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

sives campanyes electorals. Indepen-
dentment de la xifra que considerem 
excessiva esperem que es faci d’una 
vegada i no el tornin a prometre a les 
properes eleccions.

També es va aprovar una partida 
de 175.000 euros per enderrocar 
l’antic consultori de Moja i fer una 
plaça. Des d’ERC ens hem oposat 
des del primer dia a enderrocar-lo ja 
que pensem que podria tenir, de ben 
segur, una utilitat per les entitats del 
municipi. Però ja sabem que l’equip 
de govern mai escolta i sempre tira 
endavant, la seva supèrbia els impe-
deix rectificar. Així que 175.000 euros 
dels nostres impostos es dedicaran a 
destruir patrimoni municipal. 

A tot això l’Ajuntament continua 
a la Xarxa de Moja ocupant l’espai 
destinat a les entitats. Les obres de 

l’edifici de Sant Miquel semblen les 
de la Sagrada Família, obres que per 
cert hem demanat en moltes ocasi-
ons de visitar i no han trobat mai el 
moment d’ensenyar-nos-les... bé com 
tampoc cap altre dels que formen els 
edificis dedicats a serveis. Fa més de 
6 anys que des d’ERC demanem de 
visitar-los. La clau la tenen els que fa 
molts anys es pensen que el municipi 
els pertany.

Tampoc tenim notícies de què pensen 
fer al camp de futbol de Sant Miquel. 
Recordem que la seva reurbanització 
va ser una de les promeses electorals 
estrella de la passada campanya elec-
toral i a hores d’ara el més calent és 
a l’aigüera. 

Pel que respecta a la MAT, van venir 
a Olèrdola a vendre el projecte de 
Forestalia dos ex alts càrrecs de la 

Generalitat; Felip Puig i Pere Palacín, 
exdirector General d’Energia de la 
Generalitat. També van visitar altres 
municipis i sabem que a algun lloc 
van sortir amb la cua entre les cames. 
A hores d’ara estem pendents de les 
nombroses al·legacions que han fet 
Consells Comarcals i Ajuntaments. 
El rebuig al territori és total i fins i 
tot la ministra d’energia, que ara es 
diu “para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico” ha posat pegues 
al projecte, quan va ser qui el va po-
sar a exposició publica en ple mes 
d’agost. Des d’ERC ens hem oposat 
i mobilitzat en contra des del primer 
dia i ho continuarem fent. 

Per acabar i com aquesta columna és 
bimensual us desitgem un Bon Nadal 
i una joiosa entrada d’any.
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Convocatòria per cedir 12 compostadors domèstics

Dimecres 20 d’octubre al migdia la regidora de cultura i de serveis socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Boada, i l’alcalde, Lucas Ramírez, li 
lliuraven a Maria Josep Lugo una placa d’agraïment pels seus anys de dedicació al municipi. Maria Josep Lugo s’ha jubilat recentment després 
d’acumular gairebé 25 anys en diverses etapes de treball a l’Ajuntament d’Olèrdola, primer en l’àmbit educatiu treballant a l’escola bressol Gotims 
de Moja i després en el sanitari, en tasques d’atenció al públic i administratives en els consultoris mèdics d’Olèrdola

Amb la voluntat d’oferir recursos per a facilitar el reciclatge, l’Ajunta-
ment d’Olèrdola obre convocatòria per a cedir 12 compostadors caso-
lans per a reciclar la fracció orgànica. Aquesta iniciativa dona continu-
ïtat a les convocatòries realitzades des de l’any 2.010 per a incentivar 
l’autocompostatge. Les sol·licituds es poden persentar a l’Ajuntament 
fins el 30 de novembre. La convocatòria no està limitada a masies o ur-
banitzacions i qualsevol veí o propietari d’habitatge del municipi podrà 
optar  a rebre la cessió d’algun d’aquests compostadors.
 Els veïns d’Olèrdola que facin autocompostatge poden optar a una 
subvenció del 15% de l’import de la taxa d’escombraries. Aquesta bo-
nificació és compatible amb el 25% de subvenció que es pot obtenir si 
es fa un ús regular de les deixalleries. Així, fent les dues pràctiques  es 
pot arribar a obtenir una bonificació del 40% de la taxa.

Un informador també realitzarà visites als domici-
lis durant el mes de desembre per resoldre dubtes

L’Ajuntament d’Olèrdola convoca xerrades informatives amb 
l’ànim de donar informació sobre el nou sistema de recollida d’es-
combraries al municipi, que es preveu implantar durant el 2022. 
Així, els actes permetran exposar aquest nou sistema : el Porta 
a Porta de quatre fraccions (orgànica, rebuig, envasos i paper i 
cartró) als habitatges dels tres nuclis urbans i urbanitzacions, així 
com la recollida en àrees tancades en els disseminats i barriades. 
La fracció vidre continuarà recollint-se amb contenidor al carrer.
 
Les xerrades seran impartides pel Servei d’Educació Ambiental 
de la Mancomunitat Penedès Garraf i l’Ajuntament d’Olèrdola. 
Paral·lelament a les reunions veïnals, un informador ambiental 
realitzarà visites porta a porta durant el mes de desembre per tot 
el municipi explicant el nou sistema i resolent aquells dubtes o 
aclariments per tal de garantir que la informació arribi a tothom.

Agraïment a Maria Josep Lugo per la seva dedicació

Xerrades informatives sobre el nou sistema de recollida “Porta a porta”

27 de novembre: CAN TRABAL a les 11.30 h al Local Social

1 de desembre: SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA a les 19.15 h al 
Local Rossend Montané

2 de desembre: MOJA a les 19.15 h al Local Nou

11 de desembre: DALTMAR a les 11.30 h a la Zona Esportiva

14 de desembre: SANT PERE MOLANTA a les 19.15 h al local 
Molantenc 

15 de desembre: DISSEMINATS a les 19.15 h al Local Ros-
send Montané

Convoca:
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La d’aquest 2021 serà una Festa Major que els veïns de Can Trabal 
recordaran durant molt de temps. Des de divendres 29 d’octubre i fins  
dilluns 1 de novembre, els actes obtenien una assistència sense prece-
dents. La participació ha sobrepassat les expectatives més optimistes, 
enmig d’un gran ambient i d’unes visibles ganes de fer festa per part 
dels veïns. 

Els actes adreçats als infants, els espectacles amb artistes professionals 
i la música en directe van ser moments destacats dels quatre dies de 
Festa Major. Però si hem d’escollir un acte que defineix aquesta ele-
vada complicitat dels veïns amb la seva Festa Major, sens dubte cal 
triar l’activitat del passatge del terror. Es realitzava diumenge i va ser 
executat amb excel·lència per veïns de la urbanització, després d’un 
impressionant treball de caracterització i d’un impactant desplegament 
d’efectes especials.

La participació a la FM de Can Trabal 
sobrepassa les expectatives més opti-
mistes

Activitats organitzades per l’Ateneu Mogenc
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Recreant Mir Geribert
La jornada “Mir Geribert, la figura literària” va permetre al públic que om-
plia dissabte 13 de novembre a la tarda el Local Nou de Moja assistir al 
complex procés de creació d’un personatge de ficció basat en la figura 
històrica de Mir Geribert. I ho va poder fer de manera molt amena i àgil de 
la mà de les deliberacions que mantenien els escriptors Jordi Romeu Carol 
i Coia Valls, la guionista Mercè Sarrias, el folklorista Bienve Moya i l’actor 
Fermí Fernández. Així, el públic va poder seguir com s’omplia “la fitxa del 
personatge” definint el seu caràcter, com vivia, el seu entorn familiar i inclús 
com havia de ser la seva parla. El púbic, per àmplia majoria, va decidir que 
el personatge havia de tenir un final heroic i el punt àlgid va ser un monò-
leg dramàtic que recreava a Mir Geribert abans de morir, obra de Bienve 
Moya i interpretat per Fermí Fernández.

El proper diumenge 28 de novembre, a les 11 del matí, l’Ajuntament 
d’Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel nucli històric de Vilade-
llops. Es visitarà l’església romànica de Sant Joan, de l’ Ordre de l’Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem (els Germans Hospitalers), la torre medieval del 
s. xi que és BCIN, l’antiga presó, el Celler de 1877, i el Museu de la família 
Desvalls, inclou 4.000 pergamins del país des de l’any 981 fins el 1983, 
com les Capitulacions de Cardona de 1714 i la Carta de Poblament del 
Castell d’Olèrdola. S’haurà de fer inscripció a: oldl.turisme@olerdola.cat. 
Les places són limitades i es prega puntualitat. Inscripcions obertes fins el 12 desembre. 

 
Per Sant Pere Molanta, Can Trabal 
i Sant Miquel d'Olèrdola escriure a 
cavalcada.reis.olerdola@gmail.com

 
Per Daltmar i Moja escriure a
ateneumogenc@gmail.com

Convocatòria Voluntariat
Patge Reial i Cavalcada de

Reis 2022

Visita guiada a Viladellops diumenge 28 
de novembre

Durant la programació matinal de la Jornada Enric Calpena, comunicador i 
historiador, va presentar Mir Geribert com a fill de la seva època i un exem-
ple “de figura de transició” a l’edat mitjana entre el “món medieval antic i 
el món feudal que ha de venir”. La programació matinal de la jornada tam-
bé permetia conèixer les llegendes de Mir Geribert, amb una conferència 
de Bienve Moya; i com s’ha il·lustrat el personatge, amb Oriol Garcia Quera.

Enric Calpena tancava la programació matinal del dia 13 de 
novembre

Mercè Sarrias, Fermí Fernández, Coia Valls, Jordi Romeu Carol i 
Bienve Moya conduïen la recreació
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Olèrdolainformació:

Enguany, qui ho diria, se celebra la 5a edició del cicle d’activitats “Olèr-
dola per La Marató”, a benefici de La Marató de TV3. Aquest any està 
dedicada a la salut mental i com cada any hi haurà tot un seguit d’acti-
vitats i actuacions tan de caire esportiu com cultural.

La direcció d’aquesta Marató l’encapçalen quatre veïnes del municipi: la 
Yolanda, la Mari, l’Àngels i la Ivana. Un cop més l’esperit col·laborador 
i solidari les ha impulsat a emprendre “aquesta aventura tan gratifi-
cant i engrescadora”. Les quatre volen agrair a les diferents entitats, 
comissions, associacions, clubs, escoles, grups i particulars la seva bona 
predisposició organitzant, col·laborant i participant, que han permès la 
posada en escena d’aquesta Marató 2021.

El cap de setmana de l’11 i 12 de desembre estan programades tot un 
seguit d’actuacions al Local Nou de Moja.

Les organitzadores anuncien que es farà arribar al veïnat un programa 
per a que estiguin ben informats. Algunes activitats ja s’han realitzat i 
altres es programen pel 28 de novembre; 6, 11,12 i 18 de desembre; i 
8 i 30 de gener.

Atès que “tots i totes fem possible La Marató”, s’anima a ser solidaris i 
a participar en les activitats. Es farà una sola recaptació total entre totes 
les diferents activitats i actuacions.

“Olèrdola per La Marató” arriba a la seva 5a edició 


