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El Pla de Comunicació centra el debat del ple de l’Ajuntament d’Olèrdola

Amb els vots favorables de l’Equip de Govern d’ApO i els vots en contra 
de tota l’oposició( PSC, regidora no adscrita Marta Mestre, JxO i ERC), 
el ple municipal aprovava el passat 2 d’agost el Pla de Comunicació de 
l’Ajuntament d’Olèrdola.

“Salt qualitatiu” en comunicació
En la seva exposició inicial de presentació del Pla el regidor de Comu-
nicació, Jordi Catasús, assenyalava que la comunicació havia patit una 
transformació abrupta en els darrers temps i calia afegir-hi més valors 
que garantissin nitidesa, claredat i transparència. Catasús indicava que 
dins d’aquest mandat s’han fet polítiques que han comportat obtenir 
reconeixements com l’InfoParticipa, l’Administració Oberta i s’han activat 
serveis com el de WhatsApp per a la ciutadania. El regidor manifestava 
que, partint d’un anàlisi minuciós, el Pla és “ambiciós i novedós“ per fer 
un “salt qualitatiu”. Catasús posava l’accent en què “s’havia fet molt 
bona feina” però ara calia “un pas endavant per no quedar-nos enrere 
i obsolets”.

Rebuig de l’oposició
El regidor del PSC, Jordi Pardo, va motivar el seu vot en contra indicant 
que no s’havia comptat amb el tècnic de comunicació de l’Ajuntament. 
També es mostrava contrari a que es volgués externalitzar un servei pú-
blic com el de la ràdio municipal. Pardo també assenyalava que es parla-
va de transparència però el Pla de Comunicació fixava que “les notícies 
estaran filtrades pel govern”. 

Marta Mestre, regidora no adscrita, feia notar que l’explicació de Cata-
sús era diferent  a l’exposició feta als grups en la Comissió Informativa 
prèvia al ple. Mestre valorava de manera positiva la feina que fa el Servei 
de Comunicació de l’Ajuntament. També qüestionava la proposta d’ex-
ternalitzar l’emissora de ràdio i es preguntava si ara des dels mitjans de 
l’Ajuntament no s’estava actuant amb transparència o amb planificació 
estratègica a les xarxes socials. 

La regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, va criticar que 
el Pla es referís a les tasques del tècnic de comunicació com a treballador 
que gestiona “certs aspectes comunicatius”, sense detallar el conjunt 
de les nombroses funcions reals que realitza. JxO va demanar que el 
document quedés sobre la taula i es  consensués amb el tècnic abans 
d’aprovar-lo, perquè entenia que “hi ha un rerefons lleig” que esperava 
“no arribi a succeir”.  

La portaveu d’ERC, Fina Mascaró,  va fer una detallada rèplica del Pla. 
Va començar indicant que el discurs del regidor era diferent al contingut 
del Pla , que era el document que es portava a aprovació. Com a indi-
cador de falta de pluralitat informativa, Mascaró va assenyalar que les 
paraules “oposició”, “consistori” i “grups municipals” només apareixen 
cadascuna una única vegada en el Pla. ERC també indicava que en el Pla 
s’especifica  que qualsevol informació que es publiqui als canals muni-
cipals o s’enviï als mitjans “ha d’estar validada pel govern municipal”. 
Mascaró posava de manifest que en el Pla no apareixien les tasques del 
tècnic de comunicació “ni actuals ni futures” i es recordava que aquest 
treballador assumeix l’actualització de notícies i d’agenda de la web, les 
xarxes socials de l’Ajuntament, el newsletter, el servei de WhatsApp de 
l’Ajuntament, la direcció de Canal 20, el butlletí imprès o la comunicació 
amb els mitjans locals. ERC també expressava que no s’havia comptat 
amb el tècnic per fer la proposta  que arribava al ple i , a tall d’exemple, 
va dir que això seria com si no es comptés amb la tècnica  de medi am-
bient per implantar “el porta a porta”. 

Per ERC, a 8 mesos de les eleccions municipals, el Pla els hi sembla una 
proposta de “campanya electoral pagada amb diner públic”. Per ERC, el 
més assenyat seria retirar el Pla i refer-lo amb la participació de totes les 
parts, incloent Govern, el professional de l’Ajuntament i l’oposició. 

ERC també feia notar que de manera reiterada el Pla es referia a la 
necessitat de “professionalitzar” la ràdio per argumentar la seva exter-
nalització. Per això Mascaró va preguntar al govern si creia que “no hi 
ha hagut, ni hi ha professionals?” en aquesta emissora que “ha arribat 
a ser referent”.

Referint-se a l’apartat de xarxes socials del document, Mascaró també 
subratllava que totes les informacions de caràcter polític o estratègiques 
el Pla assenyala que les ha de validar el govern. També Mascaró va voler 
expressar que el Pla marca que els continguts audiovisuals, tant els ofi-
cials de l’Ajuntament com els de Canal 20, haurien d’estar supervisats 
pel govern.

Les rèpliques del govern
El regidor de comunicació, Jordi Catasús, replicava les manifestacions del 
PSC dient que el tècnic de comunicació havia participat “en la fase inici-
al”, com el tècnic de transparència, i l’empresa contractada per elaborar 
el Pla havia fet el seu treball.

Després de la intervenció de Marta Mestre, Catasús indicava  que la feina 
feta en Comunicació “ha estat molt bona”, però calia fer un pas enda-
vant indicant que la transparència és una exigència per llei. Per Catasús 
“filtratge” és una paraula “errònia” i afegia que no era una cosa fora 
del normal “que els responsables polítics intervinguin en allò que s’ha 
de comunicar”. 

Replicant a ERC, Catasús explicava que les propostes de millora del but-
lletí les havia fet el mateix tècnic de comunicació de l’Ajuntament. Sobre 
l’externalització de la ràdio, Catasús anunciava que un cop s’aprovi el Pla 
“hem d’asseure amb els actors” implicats. Catasús, finalment, es mos-
trava dolgut per l’acusació d’utilitzar el Pla per finalitats electorals i va 
subratllar que en el Pla “hi ha accions municipals”.

Actualitzar i donar més servei
El dens debat sobre el Pla de Comunicació el va tancar l’alcalde, Lucas 
Ramírez. Per Ramírez el Pla respon a la necessitat de canviar, “actualitzar 
i donar un nou servei i una nova manera de mirar la comunicació”.  

Els canvis, va afegir, busquen donar un servei millor i complir amb la 
llei de transparència. Posant en valor l’actuació feta per l’Ajuntament 
en matèria de noves tecnologies, Ramírez va indicar que Olèrdola era 
un “exemple” a Catalunya d’administració electrònica. L’alcalde destaca  
que es vol fer una evolució perquè la comunicació “ja no té res a veure 
amb el que es feia fa 30 anys”. L’alcalde va concloure que “hem d’evo-
lucionar i no quedar-nos enrere” per això el govern és proactiu i ApO en 
el govern “no ha vingut per passar els dies”.

El document s’aprovava amb els vots favorables de l’Equip de Govern i els vots en contra de tota l’oposició
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Complicitat de la població en l’aplicació del porta a porta

Amb el propò-
sit de facilitar 
a la ciutadania 
eines per a fer 
correctament la 
recollida porta a 
porta, l’Ajunta-
ment d’Olèrdola 
continua regalant 

Repartiment gratuït de penjadors pels
cubells de la fracció orgànica

Des de dilluns 5 de setembre es poden 
recollir, de manera gratuïta, els penja-
dors pels cubells de la recollida de la 
fracció orgànica. Els penjadors es po-
den recollir  a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l’Ajuntament d’Olèr-
dola, de dilluns a divendres, en horari 
de 8,30 a 13,30 hores i a l’Oficina del 
Porta a Porta a la Sala d’Entitats del 
Local Rossend Montané de Sant Mi-
quel d’Olèrdola en el seu horari habi-
tual d’obertura, els dimarts i els diven-
dres de 9 a 12 hores. Pel repartiment a 
l’OAC de l’Ajuntament no caldrà cita 
prèvia, només caldrà facilitar l’adreça 
de l’habitatge, el nom i el telèfon de 
contacte.

Només podran recollir els penjadors els 
veïns dels habitatges de les urbanitza-

cions de Can Trabal i Daltmar i dels disseminats on no estigui previst 
instal·lar tòtems. Aquest repartiment es prioritza degut a la presència de 
fauna salvatge (sobretot senglars) que causen desperfectes als cubells 
i dificulten el funcionament del servei. Els penjadors són gratuïts, úni-
cament està previst un penjador per habitatge. La instal·lació anirà a 
càrrec de cada veí donat que l’Ajuntament no pot actuar en finques 
privades.

En els debats del ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola del 2 d’agost va aparèixer el 
porta a porta en diverses ocasions. Aplicat 
a tot el municipi des del passat 5 de juliol, 
en les intervencions es va posar de manifest 
el suport del conjunt del consistori a aquest 
model de recollida selectiva, per bé que des 
de l’oposició van aparèixer discrepàncies 
sobre els mitjans, els ritmes i les mancances 
amb les que s’hauria implantat. La regidora 
de medi natural de l’Ajuntament d’Olèr-
dola, Mireia Mancera, va donar a conèixer 
que des de l’inici del porta a porta a tot el 
municipi i fins llavors  s’havien rebut 142 
incidències, i a totes s’havia donat resposta. 
Des del govern municipal es treballa perquè 
l’Oficina d’Atenció del porta a porta “sigui 
mòbil”. Mancera també va subratllar la 

Es regalen les bosses compostables 

bona predisposició general de la gran majoria de la població, especi-
alment en els indrets on s’estrenava el porta a porta com a les urba-
nitzacions, barriades i disseminats. Mancera assegurava que s’estaven 
rebent moltes  més “alabances” que comentaris detractors. La regidora 
de Medi Natural va indicar que una de les incidències “que més sobta” 
és que 2 àrees d’emergència s’havien convertit en  “petits abocadors” 
en els primers dies de la nova recollida. L’acumulació s’hauria generat 

paquets de bosses compostables. Amb l’extensió del model de recollida 
porta a porta a tot el municipi, la mesura s’amplia a tota la ciutadania 
d’Olèrdola. Cada ciutadà tindrà dret a 10 paquets de bosses cada any, 
que equival a 200 bosses compostables. La xifra està per sobre dels 166 
serveis de recollida de la fracció orgànica que anualment es planifiquen 
a Olèrdola. Amb aquest límit de poder disposar de 10 paquets de bosses 
cada any, cada ciutadà podrà recollir aquest recurs en establiments col-
laboradors i equipaments municipals. Ho podrà fer a Queviures Mitjans 
i Ca La Sílvia de Moja; Restaurant El Conill de Sant Miquel; Carnisseria 
Cal Ton de Sant Pere Molanta; i botiga de Cal Segarra. També es distri-
bueixen bosses a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.

L’Ajuntament recomana no agafar més de 2 o 3 paquets cada vegada 
que es va a recollir-los perquè el material és compostable i aquestes bos-
ses es descomposen amb facilitat. En el cas que un paquet surti defectu-
ós se’n podrà recollir un altre anotant la incidència al full de l’establiment 
corresponent.

pels abocaments d’empreses i ja s’avançava que aquesta imatge “anirà 
minvant”.La regidora va indicar que encara era aviat per valorar da-
des de participació perquè podrien donar resultats esbiaixats. Sí que 
avançava que “per seguretat” i relacionat amb la presència de porcs 
senglars, es podria canviar els horaris de recollida a masies, barriades i 
urbanitzacions i passar-los a fer en horari diürn.
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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
Benvinguda
Ens enorgulleix tornar a 
posar a disposició de la 
ciutadania el butlletí mu-
nicipal que, a mig termi-

ni, haurà de canviar per oferir una millor 
informació, amb un nou format i noves 
seccions. 

Pla de comunicació
En el darrer ple del 2 d’agost vam aprovar 
un pla de comunicació que ha de perme-
tre modernitzar i adaptar a les necessitats 
actuals la manera que tenen l’ajuntament 
i la ciutadania de relacionar-se. Conceptes 
com transparència o participació ciuta-
dana passen a interrelacionar-se amb els 
de la comunicació en un sentit molt més 
transversal. L’emissora municipal Canal 20 
Ràdio Olèrdola, des del 1993; el butlletí 

municipal, des del 1995; i més recentment 
les xarxes socials de Facebook i Twitter, així 
com el canal d’informació de Whatsapp 
han estat fins ara unes eines valuosíssimes 
per a transmetre i comunicar. No obstant 
això, les actuals normatives de transpa-
rència ens fan anar més enllà. Durant sis 
anys consecutius, l’Ajuntament d’Olèrdola 
ha rebut el reconeixement Infoparticipa, 
que valora la qualitat i la transparència 
de la informació pública, assolint la millor 
puntuació de l’Alt Penedès i la segona de 
la Vegueria; així com el d’Administració 
Oberta, que valora la transformació digi-
tal de la relació amb la ciutadania i en la 
seva gestió interna. Aquí és on entra en 
joc el Pla de comunicació de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, que ha de permetre conjugar 
tots aquests paràmetres i, novament, ser 
capdavanters en comunicació pública.

Nova recollida de residus
El passat mes de juliol entrava en funcio-
nament el nou sistema de recollida de resi-
dus. Ningú va dir que fos una tasca fàcil, 
per això, després de la novetat inicial i amb 
el pas dels dies i la familiarització de totes 
les parts, podem afirmar que cada dia mi-
llora l’eficiència i efectivitat de la recollida. 
Per això, el nostre agraïment a tothom qui 
ho fa possible.

Benvolguts/es olerdolencs i 
olerdolenques,
Nou mesos després del dar-

rer butlletí es torna a editar tot i tenir un 
informe jurídic desfavorable, però ara cor-
re pressa ja que s’han de comunicar totes 
les obres fetes i per fer d’aquí al maig del 
2023.
Tenim moltes coses a dir i molt poc espai, 
per tant haurem de sintetitzar molt.
- Des d’ERC hem demanat a l’alcalde que 
torni el sou proporcional al 57% de la jor-
nada que ha estat treballant a l’empresa 
privada durant dos mesos mentre cobrava 
el sou íntegre de l’ajuntament.
L’alcalde al Ple va respondre que no pensa-

va tornar-lo perquè “no he abaixat la meva 
intensitat i dedicació”... que cadascú en 
tregui les seves conclusions.
- Pla de comunicació
Un pla que no vetlla per la pluralitat de la 
informació, tota ha d’estar validada per 
l’alcalde segons organigrama, i que s’allu-
nya molt de la tendència de molts ajunta-
ments. Va ser aprovat pels 6 vots d’ApO, 
i amb el vot en contra de tota l’oposició, 
que hi ha presentat un recurs conjunt.
- Recollida d’escombraries
Des del primer moment el nostre grup s’ha 
posat en disposició de l’equip de govern 
per tal d’ajudar a la implementació i fer 
pedagogia.

Hem aportat idees i suggeriments de millo-
ra: claus d’accés a les àrees d’emergència  
(amb limitació d’usos) per totes les llars no 
només per uns quants , ganxos per cubells 
a les urbanitzacions (3 no 1), seguiment 
d’entrega dels contenidors a totes les llars 
d’Olèrdola, funcionament de l’App, ampli-
ació de la recollida de l’orgànica els dilluns 
més enllà de mitjans de setembre, etc.  La 
implementació s’ha fet sense preveure 
possibles incidències que haguessin estal-
viat molts mals de cap posteriors.
Projecte El Bosquet de Sant Miquel
- Desestimat el projecte faraònic presentat 
abans de les eleccions del 2019, ara se’n 
farà un altre... l’equip de govern no ens ha 

respòs si amb la validació o no dels veïns 
i veïnes.
D’això en diem transparència, participa-
ció...?
Entitats i associacions
Les darreres línies les volem dedicar a 
felicitar a totes les entitats i associacions 
que han fet possible que Olèrdola torni a 
la normalitat en tots els àmbits, el social, 
el cultural i l’esportiu, tot i les grans difi-
cultats d’aquests darrers anys i d’haver de 
retornar en molts casos els diners de les 
subvencions no gastats amb interessos.

Benvolguts veïns i veïnes 
d’Olèrdola, 
Un cop passat l’època de va-
cances gaudint del temps de 
lleure, novament ens podem 

retrobar a través d’aquest espai informa-
tiu que ens cedeix l’equip de govern per 
a poder explicar-nos amb brevetat, ja que 
l’espai és reduït, algunes de les situacions 
que estem observant i vivint en el nostre 
municipi. 
Com venim fent sempre l’equip de Junts 
vetllem per als nostres ciutadans d’Olèr-
dola i estem a la vostra disposició per a 
qualsevol aclariment. 

Un dels punts que volem destacar fa re-
ferència com hem dit a l’inici de l’escrit 
al nou retrobament d’aquest espai infor-
matiu, ja que com heu pogut observar el 
butlletí no ha sortit al carrer degut a que 
durant mesos l’equip de govern va aturar 
les edicions i elaborava el nou pla de co-
municació. Sobre aquest aspecte haureu 
vist pels mitjans de comunicació que els 
equips d’oposició del municipi hem de-
nunciat aquesta decisió perquè no estem 
d’acord que a partir d’ara tota la informa-
ció serà revisada, supervisada i acceptada 
per l’alcalde.Creiem que tothom pot infor-
mar i dir cívicament tot el que calgui sense 

que ningú ens digui què cal posar o no 
ens deixi transmetre la nostra opinió com 
a ciutadans. 
Com cada setembre, s’han iniciat moltes de 
les activitats esportives al nostre municipi. 
És d’agrair la gran implicació de cada en-
titat per a portar-les a terme amb tanta il-
lusió, però malauradament les infraestruc-
tures d’algunes d’elles encara ara estan en 
un estat molt deficient, com per exemple el 
Camp Municipal els Pins de Moja (gespa, 
vestidors...), com hem anat dient en altres 
edicions, cal una revisió i manteniment 
d’aquests espais municipals per part de 
l’equip de govern, cosa que no estan fent. 

Havíem vist una millora en neteja i jar-
dineria viaria i ho havíem manifestat, però 
ens sap greu que no es mantingui una 
regularitat. Cal fer seguiment de tots els 
nuclis, urbanitzacions i barris del municipi. 
Per altra banda tenim el cos de vigilants, on 
veiem que estan reduint els seus efectius 
(personal) i sembla que no hi ha cap inten-
ció de fer res. Sempre hem pensat que fora 
bo de tenir una policia les 24h ja que és 
més dissuasiu de cara a la seguretat. Doncs 
tots els ciutadans ens hem passat tot l’es-
tiu sense aquest servei ni els dissabtes ni 
diumenges. 

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

GRUP  MUN IC I PA L  SOC I A L I S T ES  D ’O LÈRDOLA

Benvolguts veïns i veïnes del 
municipi.
Després d’aquest calorós es-
tiu, continuem treballant per 
proposar i vetllar per millores 

a TOTS els nuclis del municipi. 
Veiem la manca de seguretat, sobretot a 
les urbanitzacions, per falta d’agents muni-
cipals, que ara de cinc han passat a quatre 
(sembla que en tenien masses), deixant així 
sense cap reforç als mossos d’esquadra. Te-
nint això en compte vam tenir una reunió 
al govern perquè es recondueixi aquest 
tema i estem a l’espera d’una resposta de 

quines mesures es prendran . Al final de 
l’any passat, també cal recordar que també 
vam entrar una instància a l’ajuntament i 
després al ple vam demanar solucions so-
bre el mal estat de la gespa i les instal·la-
cions del camp municipal Els Pins de Moja. 
La resposta del govern va ser que estava 
tot correcte. Ara hem llegit a un diari que 
s’evidencia el mal estat de les instal·laci-
ons, inclosa la gespa. A veure si dient-ho 
un diari, ens fan cas... A Sant Miquel, es va 
enderrocar l’emblemàtica Sala del Conill, 
sense fer res per intentar adquirir l’edifici 
per part de l’ajuntament perquè els veïns 

del municipi poguessin gaudir-ne. Tampoc 
es va informar de l’enderrocament als 
veïns (s’hi havien celebrat festes majors, 
carnavals, Balls del Most… I un llarg etc.). 
A Sant Pere Molanta, estem treballant per 
demanar un pas elevat de vianants a la 
parada dels autobusos per la manca de 
seguretat que hi ha actualment. A Vilade-
llops, els veïns es queixen que el porta a 
porta no li recullen davant de casa seva i 
han de desplaçar-se tots a un punt, quan 
hi ha altres opcions, fet que també exposa-
rem al pròxim ple. Hem de dir que el nostre 
regidor, juntament amb les altres quatre 

regidores de l’oposició a l’Ajuntament 
d’Olèrdola, vam registrar el dia 27 d’agost 
un recurs de reposició al Pla de Comuni-
cació que ApO aprovava “inicialment” i en 
solitari en el ple de l’Ajuntament del passat 
2 d’agost. El recurs té l’objectiu de “defen-
sar el pluralisme en la comunicació pública 
local, greument amenaçat per les mesures 
que conté aquest Pla”. Amb aquesta acció 
busquem evitar que els mitjans municipals 
de comunicació esdevinguin “instruments 
de propaganda al servei del govern”.
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Més a prop de les obres per passar a plataforma única els carrers dels centres dels pobles
En el pla d’accessibilitat municipal d’Olèrdola es va detectar 
que als centres dels tres nuclis històrics del municipi (Moja, 
Sant Miquel d’Olèrdola i Sant Pere Molanta) la majoria dels 
carrers són estrets, amb una secció de menys de 7 metres 
d’amplada. Per tal de complir amb els requeriments nor-
matius d’accessibilitat, s’assenyalava que aquests carrers 
haurien de passar a plataforma única. Amb la voluntat 
de complir amb aquest criteri, l’Ajuntament d’Olèrdola va 
adjudicar la redacció dels projectes d’urbanització en els 
carrers dels centres històrics dels tres nuclis. Un cop adju-
dicada la redacció, ja estan elaborats els projectes de pas a 
plataforma única i ara estan en fase de revisió i aprovació, 
tal i com exposava el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Juanma Samblás.

Atesa la complexitat dels tres projectes i la dificultat de re-
dins del mateix any  2023, es puguin iniciar els treballs d’accessibilitat 
tant a Sant Pere Molanta com a Moja. A Sant Pere Molanta cal tenir 
present que el carrer Sant Roc és compartit amb Vilafranca i caldrà un 
conveni amb el seu ajuntament per repartir els costos.

alitzar-los de manera simultània, Samblás anunciava que s’havia fixat un 
calendari d’execució que establia que el primer projecte en realitzar-se 
seria el de Sant Miquel, per seguir després amb Sant Pere Molanta i 
acabar amb Moja. Des de l’Ajuntament es planifica que les obres a Sant 
Miquel podrien iniciar-se a principis del 2023. El propòsit és que després, 

S’instal·laran plaques fotovoltaiques a les cobertes de les escoles
Després d’instal·lar-se al remodelat edifici consistorial, en els propers 
mesos s’implantaran plaques fotovoltaiques a les cobertes de dos edi-
ficis públics més d’Olèrdola. Les podrem veure  a les escoles Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta i Circell de Moja. Els projectes ja estan 
redactats i es preveu que les obres per instal·lar les plaques es realitzin 
dins d’aquest 2022 a l’escola Rossend Montané. En el cas de l’escola 
Circell de Moja, l’actuació es preveu per a l’any 2023.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
explicava que els projectes per a instal·lar les plaques fotovoltaiques 
han de tenir presents els requeriments tècnics del Departament d’Ense-
nyament, propietari dels edificis. Els condicionants eren “salvables” de 
manera més immediata en el cas de la instal·lació de l’escola de Sant 
Pere Molanta. La instal·lació de l’escola Rossend Montané permetrà 
abastir les necessitats del propi centre. A l’escola Circell de Moja es 

planifica un projecte de més envergadura, que s’executaria per fases 
tot contemplant la generació d’energia per atendre tant les necessitats 
de l’escola com les d’altres equipaments municipals propers, com ins-
tal·lacions esportives o el Centre Cívic La Xarxa.

El Pla Local d’Ocupació permet reforçar la brigada de l’Ajuntament
Des de mitjans del mes d’agost, dues persones fins ara en situació 
d’atur reforcen la brigada municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola. La 
contractació s’ha pogut realitzar a través del Pla Local d’Ocupació, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, dins de les actuacions destina-
des a promoure l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones 
en situació d’atur. A més de millorar l’ocupabilitat de les persones atu-
rades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector 
públic, el programa també permet cobrir necessitats de l’ens local pel 
que fa a la prestació dels serveis públics. Aquesta convocatòria permet 
obtenir recursos per a reforçar els treballs de construcció que es fan en 
instal·lacions municipals.
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El curs comença a Olèrdola amb 362 alumnes d’educació infantil i primària
Amb l’ànim de recuperar la normalitat al-
terada per la COVID i amb moltes novetats, 
dilluns 5 de setembre començaven el curs es-
colar a Olèrdola 362 alumnes matriculats en 
les etapes d’educació infantil i de primària. La 
dada global s’obté de la suma d’inscripcions 
registrades als dos CEIP del municipi i a les 
dues escoles bressol. La xifra representa un 
lleu increment global d’escolarització a Olèr-
dola de 4 alumnes respecte els 358 que van 
començar el curs escolar passat. A l’escola 
Circell segueix la tendència a la baixa en el 
nombre de matriculacions, mentre que tant 
a l’escola Rossend Montané com a les llars 
d’infants s’han registrat increments.

Entrada el primer dia de curs a l’escola Circell

Escola Rossend Montané: 147 alumnes matriculats
L’avançament del curs escolar una setmana i la jornada intensiva de 
matí durant el mes de setembre han estat dues de les novetats més 
comentades el matí del dia 5 a les portes de les escoles. En el cas 
de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta, s’hi ha afegit la 
novetat de la renovació de l’equip directiu, amb Joan Ruiz com a nou 
director del centre després de la jubilació d’Àngels Urgell. El mateix 
Ruiz confirmava que el curs el començaven 147 alumnes, 10 més que 
en l’inici del curs anterior. 

Escola Circell de Moja: de 200 a 173
A l’escola Circell de Moja aquest curs l’inicien 173 alumnes, una sen-
sible disminució si es compara amb els 200 que van començar el curs 
passat. La cap d’estudis de l’escola, Sara Pena, posava en valor que ara 
l’escola pot recuperar activitats que aquests dos darrers cursos havien 
quedat suspeses per la COVID, com la realització de tallers que perme-
ten barrejar alumnat de diferents cursos.

Més enllà dels canvis de caràcter general, a l’escola de Moja aquest 
curs comença amb dues novetats importants. D’una banda es renova 
el programa de ràdio “Circell en línia”, amb la reubicació d’aparells i 
la previsió d’oferir formació a l’alumnat de 4t a 6è, realitzant tallers de 
creació de podcast. L’altra novetat destacada és la renovació metodo-

lògica que s’implementa en l’etapa d’educació infantil, treballant per 
espais d’aprenentatge.  

El doble de matriculacions a les escoles bressol
A les escoles bressol d’Olèrdola començaven el seu període d’adapta-
ció 42  infants, el doble que el curs passat. A l’aula mixta de l’escola 
bressol el Pàmpol de Sant Pere Molanta estan matriculats 14 nens i 
nenes. A l’escola Gotims de Moja en són 28: 13 a l’aula d’1-2 anys; i 15 
a la de 2-3. En aquesta aula d’Infantil 2, amb matriculació gratuïta des 
d’aquest curs, encara quedaven tres places disponibles.  Properament 
es preveu obrir un procés de matriculació per a poder reobrir l’aula de 
nadons, que atendria a infants a partir dels 4 mesos.

S’enllesteix la reurbanització de la plaça del consultori mèdic de Moja
Les obres de reurbanització de la plaça del consultori mèdic de Moja ja estan enlles-
tides, com han pogut comprovar els veïns i veïns que han passat aquestes darreres 
setmanes per aquest nou espai públic que s’ha remodelat en la confluència dels 
carrers Carrerada i Sindicat. 

Espai públic de trobada per a la ciutadania
Hi ha  accessos a la plaça des del carrer Sindicat i de l’avinguda de la Carrerada, amb 
rampa i escales. A la plaça s’han habilitat  tres zones de parterres amb vegetació. 
S’han mantingut  els dos lledoners existents i s’han plantat dos de nous de gran 
format formant una línia al carrer Sindicat. A l’altre extrem s’ha plantat un fals pebrer 
junt amb diversos arbusts. Els bancs s’han col·locat formant grups. Per una banda hi 
ha dos grups de bancs de formigó circulars de tres dimensions i tres colors diferents 
que s’ubiquen  a l’interior de la plaça. Per altra banda hi ha tres bancs rectangulars 
més que es col·loquen de forma lineal seguint els parterres. També són de formigó, 
amb respatllers de fusta.

Aula de 3r a l’escola Rossend Montané
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Més de 400 visites a la Torre de Moja 
Durant la primera setmana de se-
tembre es superava la xifra de 
400 visites a la Torre medieval de 
Moja. Després de la seva restaura-
ció, aquest monument declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional obria al 
públic el 16 de juliol. Amb visites 
guiades, alguna possibilitat de veure 
la posta de sol des de la seva cober-
ta i les jornades de portes obertes 
dels diumenges al matí, s’han aca-
bat superant els quatre centenars 
de visitants en només dos mesos i 
mig d’accés obert al públic. La ma-
joria de visites provenen del mateix  
poble de Moja i del municipi, però 
també s’han registrat visitants d’ar-
reu de Catalunya, tal i com destaca-
va el regidor de patrimoni de l’Ajun-
tament d’Olèrdola, Pere Sadurní. El 
propòsit és que la Torre esdevingui 
un “referent turístic del Penedès” . 

Durant aquestes setmanes d’obertura entre els veïns del poble de Moja 
es detectaven unes enormes  ganes i gran curiositat per conèixer per 
dins aquest monument, tot un emblema que defineix el perfil del poble 
de Moja. 

La Torre de Moja és una torre de guaita del segle XI. La seva primera 
referència escrita és de l’any 1010, però es té constància de la seva exis-
tència l’any 981 i s’estima que ja hauria estat edificada l’any 950, tal i 
com assenyala Aitor Aguirrebengoa, el guia de les visites. El seu bon estat 

de conservació fa que la Torre sigui un reclam turístic de primer ordre. El 
diumenge 2 d’octubre, dins d’una jornada dedicada a Mir Geribert, es 
preveu obrir de nou la Torre. El monument també serà una de les propos-
tes que s’inclourà en la programació de les Jornades Europees de Patri-
moni, el 8 i 9 d’octubre. Inscripcions gratuïtes a turisme@olerdola.cat”.

Des de la inauguració de la Torre i fins aquest diumenge 25 de setembre, 
ha estat instal·lada al monument la intervenció artística de Fèlix Planta-
lech “Digueu-me per què?”.

La Torre s’obria al públic el passat  16 de juliol

El curs comença a Olèrdola amb 362 alumnes d’educació infantil i primària

Olèrdola ja compta amb un Skate Parc
La darrera setmana de juny s’estrenava a Olèrdola un Skate 
Parc.  La instal·lació s’ha construït en l’antic aparcament annex 
al camp de futbol Els Pins de Moja, pròxim al terreny de joc de 
futbol-7.  Aquest Skate Parc inicialment es preveia instal·lar en 
una de les dues zones de lleure esportiu definides en el circuit 
permanent de running, de La Muntanyeta. Però després de va-
lorar la seva ubicació, un cop aprovat el Pla d’Usos de La Mun-
tanyeta, es va considerar que l’emplaçament més adequat era 
el de l’antic aparcament del camp de futbol perquè està dins 
del nucli i integrat a la zona esportiva però lluny d’habitatges, 
evitant així produir possibles molèsties a veïns 
Aquest Skate Parc té 4 rampes distribuïdes en una zona de 24 
metres de llarg per 9’25 d’amplada. L’Ajuntament està treba-
llant per fer actuacions d’aquest tipus en altres nuclis d’Olèr-
dola.
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Olèrdolainformació:

Presència d’Olèrdola a la 
Trobada Nacional de Ball de Bastons
El Ball de Bastons “El Toc 
d’Olèrdola”  serà present 
en la XLVII Trobada Nacio-
nal de Ball de Bastons de 
Catalunya, programada pel 
proper dissabte 8 d’octu-
bre a l’Arboç. L’agrupació 
d’Olèrdola participarà en 
una de les quatre cercaviles 
simultànies programades, a 
les 17.15h. L’entitat també 
ha expressat la seva satis-
facció perquè aquests dar-
rers mesos han tingut noves 
incorporacions al grup.

Olèrdola acollirà la primera
etapa de la 2a Volta Ciclista al Penedès
Olèrdola acollirà el proper 
divendres 30 de setembre  
la primera de les quatre 
etapes de la 2a edició de 
la Volta Ciclista al Penedès. 
La prova l’organitza el Club 
Ciclista Catalunya-Barcelo-
na i es realitzarà en quatre 
etapes durant tres jornades, 
fins el diumenge 2 d’oc-
tubre, comptant amb la 
participació de ciclistes de 
la categoria júnior. Segons 
ha anunciat la mateixa or-
ganització, aquesta etapa 
d’Olèrdola començarà a les 
17.30h, amb inici i arribada 
a Moja. En els  116,8 km de 
l’etapa s’inclou el pas per 
Sant Pere Molanta i Viladellops. Dissabte pel matí s’ha programat una 
contrarellotge per equips a Sant Sadurní. Per la tarda, es cobrirà l’etapa 
Sant Sadurní-l’Arboç. I diumenge 2 d’octubre, la quarta i darrera etapa 
serà la que començarà a Sant Martí de Tous i finalitzarà a Santa Mar-
garida i els Monjos.

La 2a edició de la Volta Ciclista al Penedès es va programar inicialment el 
juliol del 2021, però es va haver d’ajornar llavors a causa de la pandèmia.

FESTA MAJOR
DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA

DEL DIVENDRES 7
AL DIMECRES 12 D’OCTUBRE DE 2022

· Castell de focs d’artifici
  a les 22.00h del divendres 7

· La  programació inclou teatre,
  concerts i moltes activitats infantils

Organitza: Societat La Lleialtat

                 amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola

Podeu consultar el programa a www.olerdola.cat 


