
Olèrdolainformació
But l l e t í  Mun ic ipa l  Gener  de 2023 Núm. 258

Els Reis d’Orient no falten a la seva
cita amb Olèrdola  | p. 8

Procés participatiu per decidir el nom de la nova plaça
del consultori mèdic de Moja  | p. 5

Gran implicació solidària del municipi amb La Marató per la salut cardiovascular

La fibra òptica arribarà
a masies i barriades |  p.3



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó2

Compte enrere per l’inici de 
les obres de reurbanització
de la rambla Pau Casals
Durant els primers dies d’aquest mes de gener s’estaven realitzant els 
darrers tràmits abans de formalitzar l’adjudicació de  les obres de reur-
banització de la rambla Pau Casals de Moja. La licitació del contracte es 
va aprovar en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, el 
passat 21 de novembre, i la perspectiva és que els treballs es puguin rea-
litzar durant el primer semestre de 2023 per estar acabats abans de l’ini-
ci de l’estiu. Així ho ha indicat el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament, 
Juanma Samblás, que ha resumit que un dels trets que marca el projecte 
és el de “donar continuïtat i millorar l’accessibilitat entre la rambla i el 
Local Nou”.  La reurbanització de la Rambla Pau Casals té com a finalitat 
donar-l’hi les condicions adequades al seu ús com espai públic, rebaixant 
al màxim la cota de la plaça i posant-la pràcticament a nivell del carrer 
Ferran, aconseguint així tenir un sol espai que connecti millor amb l’en-
trada del Local Nou i fins el carrer Llarg. Segons es resumeix en l’acord de 
licitació, amb aquesta actuació s’aconsegueix un espai públic més ampli, 
al centre de Moja i en relació al local social, on poder celebrar actes pú-
blics, eliminant les barreres arquitectòniques i millorant-ne els paviments, 
la jardineria i les instal·lacions. Juanma Samblás posa èmfasi en què la 
reurbanització “millorarà aquest espai públic tan emblemàtic de Moja”. 

Durant el mes de de-
sembre es completaven 
les obres d’instal·lació 
fotovoltaica per auto-
consum a l’escola Ros-
send Montané de Sant 
Pere Molanta. Els tre-
balls han comportat  la 
col·locació a la coberta 
de l’escola de 72 pa-
nells per a una instal-
lació fotovoltaica de 25 
Kw. Segons s’assenyala 
en el projecte apro-
vat per l’Ajuntament 
d’Olèrdola, l’energia 
total produïda per la 
instal·lació es situaria 

cola Rossend Montané 
permetrà abastir les 
necessitats del propi 
centre. A l’escola Circell 
de Moja es planifica un 
projecte de més enver-
gadura, que s’executa-
ria per fases tot con-
templant la generació 
d’energia per atendre 
tant les necessitats de 
l’escola com les d’al-
tres equipaments mu-
nicipals propers, com 
instal·lacions esporti-
ves o el Centre Cívic La 
Xarxa. 

Plaques fotovoltaiques a la coberta de l’escola Rossend Montané

en els de 45.925 kWh, mentre que l’energia elèctrica auto-consumida 
seria de 26.413 kWh. En el projecte s’assenyala que els estalvis anu-
als generats serien de 7.578 euros, amb una amortització simple sense 
subvencions de 5,7 anys. L’Ajuntament planifica fer aquesta intervenció 
també a la coberta de l’escola Circell de Moja, d’acord amb els criteris del 
Departament d’Ensenyament, propietari de l’edifici. La instal·lació de l’es-

La implementació de les plaques fotovoltaiques és un projecte que 
compta amb el finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya(PUOSC). Aquest suport permet cobrir la totalitat dels 43.000  euros 
d’inversió que comporta la instal·lació a l’escola  Rossend Montané  i de 
la meitat dels 90.000 euros pressupostats per a les fases d’instal·lació a 
l’escola Circell de Moja.

Es bonifica l’ús de la deixalleria 
i fer autocompostatge

Durant tot aquest mes de gener resta obert el termini per a sol·licitar a 
l’Ajuntament d’Olèrdola la bonificació en la taxa d’escombraries en cas 
d’haver realitzat un ús continuat de les deixalleries o per haver realitzat 
compostatge casolà.

En el cas d’ús regular de la deixalleria, per a poder ser sol·licitant d’aques-
ta bonificació del 15% de la quota de la taxa d’escombraries s’ha d’haver 
recollit prèviament a l’Ajuntament una targeta acreditativa en la que el 
personal del servei anota i segella cada ús que es faci de les deixalleries 
durant el període d’un any natural. La bonificació la poden obtenir veïns 
i establiments, amb un màxim de 300 euros de reducció.

Es manté en 18 el nombre mínim d’usos a acreditar, tal i com ja es va 
introduir per a l’any 2020 a causa de la pandèmia. A més d’aquesta 
bonificació per ús de la deixalleria, per realitzar autocompostatge casolà 
també es pot assolir un 15% afegit  de retorn de la quota de la taxa d’es-
combraries. Les sol·licituds per obtenir les dues bonificacions es poden 
presentar fins el proper 31 de gener.

Tota la informació i documentació per presentar la sol·licitud es pot ob-
tenir a www.olerdola.cat
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Els comptadors d’aigua de tot el municipi es renovaran
i passaran a ser de tele-lectura
Un cop aprovat el projecte, l’Ajuntament d’Olèrdola està enllestint els 
treballs per a poder adjudicar en els propers dies la instal·lació a tot 
el municipi dels nous comptadors d’aigua que permetran implantar el 
sistema de telegestió. Tal i com recordava el regidor d’urbanisme i de 
serveis municipals, Juanma Samblás, el canvi de comptadors ja s’ha rea-
litzat a Can Trabal i això ha permès avaluar que el funcionament “ha es-
tat positiu”. Les obres per executar el canvi de comptadors es preveuen 
realitzar durant el primer trimestre de 2023.

Aquesta inversió no suposa cap despesa per a l’abonat i millora l’eficièn-
cia de la xarxa perquè els nous comptadors permeten mesurar de forma 
telemàtica el consum. Amb els comptadors de telelectura es poden de-
tectar fuites a la xarxa, prevenir possibles fraus i tenir un major control 
de les incidències. Els prop de 50.000 euros d’inversió que ha suposat 
el canvi de comptadors en els gairebé 250 habitatges de Can Trabal 

han estat finançats amb el compte d’explotació d’Aigües Olèrdola. Per 
completar el canvi a tot el municipi es preveu una inversió de 337.000 
euros i es compta amb recursos obtinguts del PUOSC.

La Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, en sessió 
celebrada el passat 5 
de desembre, ha apro-
vat licitar el contracte 
per la construcció de 
l’obra civil necessària 
que ha de permetre fer 
arribar el cablejat de 
fibra òptica a masies i 
barriades situades en-
tre Sant Miquel i Sant 
Pere Molanta, seguint 
l’eix Rossend Montané, 
així com a Cal Moles i 

d’aquestes obres de 
soterrament. 

L’acord de licitació in-
dica que la durada del 
contracte haurà de ser 
d’un mes. Això fa pre-
veure que durant el pri-
mer trimestre d’aquest 
any, en funció de les 
ofertes que plantegin 
les empreses, ja podrà 
arribar la fibra òptica 
en aquests indrets del 
municipi.

Es liciten les obres que permetran l’arribada de la fibra
òptica a barriades i masies

Can  Segarra. El contracte contempla fer el soterrament per a que les 
empreses operadores puguin instal·lar el cablejat de fibra òptica. Tal i 
com recull l’acord de la Junta, el projecte de les obres de construcció de 
la canalització de telecomunicacions s’ha redactat recollint la voluntat 
de l’equip de govern de l’Ajuntament de realitzar els treballs necessaris 
per dotar el municipi d’una infraestructura de telecomunicacions d’última 
generació, integrada al paisatge i aprofitant les infraestructures existents, 
per garantir la connexió a internet d’alta velocitat dels diferents nuclis i 
masies aïllades.

Les empreses operadores havien manifestat a l’Ajuntament que els hi 
resultava molt costós procedir a fer aquesta obra civil per a ofertar la fibra 
òptica en aquests punts del municipi. Per això l’Ajuntament va decidir 
incloure aquest projecte dins dels objectius del PUOSC i facilitar així, un 
cop feta l’obra civil, que les companyies facin la instal·lació de fibra. El 
pressupost base de licitació, incloent un 10% de possibles modificacions, 
és de més de 166.000 euros.

L’arribada de la fibra òptica dependrà de les companyies operadores. Des 
de l’Ajuntament hi ha el ple convenciment que les empreses aprofitaran 
la infraestructura i comercialitzaran la fibra tenint ben present l’execució 

Instal·lació i reparació de cables
L’empresa XTA (Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL ),està  des-
plegant una nova xarxa de fibra òptica al municipi per poder oferir els 
seus serveis de telecomunicacions de proximitat.

XTA ,comunica que procedirà a la instal·lació i reparació de cables i caixes 
de fibra òptica, de manera gratuïta en façanes d’habitatges, atès que són 
treballs necessaris per tenir accés a les xarxes de nova generació de molt 
alta velocitat sense afectar els serveis existents. D’aquesta manera, co-
muniquen que s’estan realitzant aquests treballs  d’instal·lació i/o man-
teniment per les façanes dels edificis tal com actualment passen el cables 
de telecomunicacions de coure i fibra. Aquestes instal·lacions estan infor-
mades per un pla de desplegament aprovat per l’Ajuntament d’Olèrdola. 
En aquest sentit qualsevol dubte, consulta o queixa relativa a aquest, cal 
dirigir-se directament a XTA, promotor i responsable del mateix.

En cas de produir-se qualsevol desperfecte durant la instal·lació i/o man-
teniment de la xarxa, en l’edifici o a tercers, a conseqüència d’aquestes 
treballs, l’operador causant serà responsable dels mateixos, procedint a 
la corresponen indemnització i/o reparació dels mateixos. El telèfon de 
XTA és el  938975200.
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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
Iniciem l’escrit del pri-
mer butlletí de l’any tot 
desitjant-vos que tin-
gueu un bon any. 

Després de les festes de nadal, és de 
justícia agrair a les diferents comissi-
ons el treball fet amb la col·laboració 
de l’ajuntament per tenir una lluïda ar-
ribada de SSMM els Reis d’Orient, que 
han permès que tots, infants i adults, 
haguem pogut rebre els seus obsequis. 
També en aquesta època cal reconèi-
xer la tasca de La Marató a Olèrdola, 
així com la resposta en majúscules de 
la ciutadania del municipi que, una ve-

gada més, ho ha donat tot.

Aquest és un any especial. A ningú se 
li escapa que és any d’eleccions i, per 
a nosaltres en concret, de culminació 
de projectes. Podem assegurar ja que 
la fibra òptica arribarà a barriades i 
masies, un fet reivindicat i també ne-
cessari. Hem avançat, també, en la 
sostenibilitat dels equipaments, dotant 
l’escola Rossend Montané de plaques 
fotovoltaiques per a la seva autosufici-
ència energètica. 

En l’àmbit del riquíssim patrimoni, hem 
seguit difonent les visites al municipi, 

havent arribat a les 2250 visites en les 
rutes del patrimoni. En aquest sentit, 
destaca l’aplicació de difusió VESTIGIS, 
la senyalització de les seves rutes i la 
difusió a les llars del Penedès a través 
del calendari del setmanari El Cargol.

Cal destacar també les gestions que 
s’estan duent a terme en relació amb 
la zona esportiva de Daltmar, per tal 
de disposar d’uns equipaments en òp-
times condicions i d’un bon servei.

Volem posar èmfasi en l’aposta pel jo-
vent del municipi, motiu pel qual hem 
impulsat la dinamització per a joves. 

Des d’ara, un tècnic dinamitzador serà 
present al municipi tres dies a la set-
mana, oferint el seu suport i assessora-
ment a joves i entitats juvenils. 

Donem també veu a la gent, en aques-
ta ocasió per cercar nom a la nova 
plaça de davant el consultori de Moja. 
Seguim treballant intensament per cul-
minar projectes. I treballem també per 
oferir noves propostes, així com millo-
rar el benestar i el dia a dia de tothom. 
Com ja deia l’alcalde al missatge d’any 
nou, us transmetem el nostre optimis-
me, voluntat de treball i compromís 
amb Olèrdola i la seva gent.

Benvolguts i benvolgudes 
olerdolencs i olerdolen-
ques,

ens plau encetar aquesta penúlti-
ma columna del butlletí municipal 
d’aquesta legislatura que n’albira els 
darrers mesos, felicitant-vos l’any i 
desitjant-vos que malgrat els temps di-
fícils que ens toca viure, es compleixin 
els vostres projectes i il·lusions.

Volem també felicitar-nos com a mu-
nicipi per la gran solidaritat que hem 
demostrat en els actes benèfics de La 
Marató celebrats durant diferents caps 

de setmana amb un gran ventall de 
propostes, organitzades  i coordinades 
de manera impecable per l’Àngels, la 
Mari,  la Ivanna i  la Yolanda, amb la 
implicació de les entitats, associacions, 
veïnes i veïns de tot Olèrdola, demos-
trant que totes i cadascuna de les per-
sones que vivim a cada un dels nuclis 
del nostre municipi juntes podem fer 
grans coses, compartir il·lusions i cul-
minar grans projectes.

Ja que estem de felicitacions, no voldrí-
em pas deixar-nos de felicitar l’equip 
de govern pel seu compliment amb un 

dels darrers plans que van aprovar ells 
sols, el pla de comunicació.

En el butlletí informatiu del mes de 
desembre, l’anterior al que teniu a les 
mans, hem vist com ja s’ha aplicat de 
manera ferma i inequívoca.

Només cal veure la “felicitació de Na-
dal” de l’alcalde, tota una pàgina amb 
foto inclosa a la portada i a l’interior, 
fent resum dels 8 anys de legislatura i 
explicant com estan els projectes que 
no s’han finalitzat. Cas omís però al 
projecte faraònic del Bosquet de Sant 

Miquel d’Olèrdola. Tot una declaració 
de pre-campanya. I la notícia estrella, 
el compte enrere per l’entrada en fun-
cionament del Centre de Dia a l’anti-
ga escola bressol “El Pàmpol”, com a 
idea treballada per l’equip de govern. 
Llàstima que no recordin que la pro-
posta del Centre de Dia i el lloc el va 
proposar ERC en el seu programa l’any 
2015 i l’ha defensat sempre, i òbvia-
ment hi ha votat a favor celebrant que 
una empresa olerdolenca hagi pre-
sentat el projecte, la gestió i que ben 
aviat obri les portes. Sort i encerts per 
aquest gran projecte.

Benvolguts/es veïns i veï-
nes d’Olèrdola,
Us desitgem que aquest 
2023 es compleixin tots 

els vostres desitjos amb molta felicitat, 
força i salut.

Iniciem la recta final cap a les eleccions 
municipals del 28 de maig de 2023.
Tot l’equip sent oposició, hem afrontat 
amb fermesa tot allò que hem cregut 
oportú amb molt bona voluntat, per a 
un bé de tots/es els/les ciutadans/es 
d’Olèrdola.

Estem segurs que si l’equip de govern 
ens hagués deixat ser partícips d’algu-
nes o totes les decisions preses, moltes 
coses podien haver anat diferent, però 
veient el seu funcionament; fent pro-
meses, confirmant fets...però després 
demostrant a tot el veïnat que la reali-
tat no és aquesta, cal fer obrir els ulls i 
mirar amb claredat.

Nosaltres continuarem portant el nos-
tre camí planer cap a un destí ferm, 
segur, fàcil i transparent.
Salutacions

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, 
després del torró, les neules 
i les nous tornem a la feina. 
Això sí, desitjant que tin-
gueu un molt bon 2023. No 
volem deixar passar sen-

se felicitar i agrair la feina que estan 
fent els organitzadors i col·laboradors 
d’Olèrdola per La Marató BUM BUM.  
Tampoc volem deixar d’agrair els Reis 
d’Orient i els joves patges per haver fet 
feliços els més petits i grans del mu-
nicipi 

Responent a les declaracions del porta-

veu d’ApO, Jordi Catassús a Canal 20, 
dir-li que el PSC d’Olèrdola té rigor en 
les seves manifestacions. Continuem 
pensant que els Agents Municipals es-
tan per fer el servei de vigilància NO de 
carters i missatgers. 

El que sí  que és inviable és que hi ha-
gin quatre Agents per un municipi de 
sis nuclis i dos polígons industrials. És 
impossible que els agents puguin pre-
venir.

Si l’equip de govern posés de la seva 
part, sí que es podria augmentar les 

places de personal. Tan sols és fer po-
lítica i treballar. Això sí, és qüestió de 
voluntat i no dormir a la palla. 
També se’ns va anomenar sobre el 
Centre de Dia. Nosaltres sempre hem 
estat d’acord que es faci. És molt  obvi. 
Però no se’ns pot explicar sopars de 
duro.... Com el que no pot ser gesti-
onat per l’Ajuntament sabent que les 
escoles bressol i C20 havien estat ges-
tionades pel consistori , abans de ser 
externalitzades, clar està.. 

Vam llegir a Comunicació Olèrdola i 
Canal 20 el “missatge” de Nadal de 

l’alcalde d’Olèrdola (precampanya 
electoral o Fer un poti-poti). Dient el 
que havien fet en els vuit anys que ha 
estat al capdavant de l’alcaldia. També 
hauria estat bé que hagués informat de 
les promeses electorals que no ha com-
plert. Com el local social de Daltmar en 
el 2015, o la zona esportiva de Sant 
Miquel en el 2019. Només per posar 
dos exemples importants d’actuacions 
que no s’han fet... I on el més calent 
és a l’aigüera.



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó 5



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó6

“Olèrdola amb La Marató” batega ben fort a benefici
de la salut cardiovascular
El dissabte 16 i diumenge 17 de desembre Olèrdola vivia un enorme 
batec de solidaritat. I és que la recaptació donada a conèixer fins ara 
gràcies a les propostes vinculades a la 6a edició d’ “Olèrdola amb La 
Marató” arribava als 6.761,93 euros. La suma s’obté de les 22 activi-
tats  realitzades al llarg del cap setmana al Local Nou de Moja, afegint 
la recaptació provinent de les propostes que ja es portaven realitzades 

L’Ajuntament renova el distintiu “Punt d’Informació Turística”
Dijous 15 desembre ha tingut lloc a la Casa de la Festa Major de Vi-
lafranca l’acte de lliurament dels distintius Punts d’Informació Turísti-
ca. L’Ajuntament d’Olèrdola ha renovat aquest distintiu i durant l’acte 
recollia el diploma que així ho acredita la tècnica de turisme adscrita 
a l’Ajuntament d’Olèrdola, Anna Mestres. Aquest any, les empreses ad-
herides al programa de Punts d’Informació Turística, han participat en 
jornades de formació, on han tractat temes tan diversos com treballar 
l’storytelling, editar fotografies, saber treballar vídeos per les xarxes so-
cials, com treballar amb Whatsapp Business o com connectar emocio-
nalment amb el seu visitant, que ajuden als establiments a millorar en 
l’àmbit de la comunicació.

Visita a la Torre de Moja
D’altra banda, gràcies a la sortida anual per conèixer de primera mà 
llocs d’interès o noves iniciatives, els informadors han tingut l’oportu-
nitat de visitar alguns elaboradors artesans del Penedès i visitar espais 

com ara el Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs i la Torre de Moja.

L’objectiu principal d’aquest programa és que les persones que estan 
de cara al públic, ja siguin una botiga, un celler o una biblioteca, pu-
guin informar de tot el que es pot fer i visitar al Penedès, complementar 
les oficines de turisme i ser bon ambaixador, i així aconseguir un alt 
nivell de satisfacció pel que fa a atenció turística.

des del passat 30 d’octubre. La recaptació és provisional i suposa tota 
una fita. Per valorar la seva dimensió cal recordar que és una xifra sig-
nificativament superior als 4.701  euros que es van assolir en acabar el 
Festival l’any passat. Llavors la recaptació es va acabar tancant arribant 
als 8.000 euros, llistó  que molt probablement es podrà superar en 
aquesta ocasió tenint en compte que encara resten per comptabilitzar 
forces propostes que s’han realitzat aquest mes de gener  dins del 
paraigües “Olèrdola amb La Marató”.
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La 28a edició del Concurs de Fotografia del Parc del Garraf, d’Olèrdola 
i del Foix ha tingut un color clarament olerdolenc. I és que 5 dels 6 pre-
mis atorgats els han assolit fotògrafs d’Olèrdola o que estan vinculats 
a l’Associació Fotogràfica de Moja (AFM).

La dada té un gran mèrit si tenim present que al concurs es van presen-
tar una quarantena de participants, amb més de 80 obres.

Els tres primers premis de la modalitat “Els parcs” els han acaparat fo-
tògrafs d’Olèrdola. Ignasi Pellisa, membre de l’AFM,  obtenia el primer 
premi; Neus Rull el segon; i Ignasi Blanca, també de l’AFM, el tercer.

Fotògrafs d’Olèrdola acaparen els premis
del Concurs dels Parcs

En la modalitat de “La Matinal” el primer premi ha estat pel també 
membre de l’AFM Oriol Domingo; Ignasi Pellisa rebia el segon premi 
d’aquesta categoria;  i Mar Aguilera es feia amb el tercer premi.

Conveni de col·laboració amb 
l’Escola de Música
de l’Alt Penedès (EMAP)
Olèrdola és un dels 21 mu-
nicipis que col·laboren amb 
el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès per a fer possible 
l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès. L’EMAP ofereix di-
ferents programes organit-
zats per edats i interessos, 
formació en fins a 16 ins-
truments, concerts, activi-
tats, tallers i trobades, amb 
els objectius de fer possible 
la iniciació a la música per a 
totes les edats i treballar per 
a la dinamització cultural 
dels municipis. Les activitats 
es realitzen en espais cedits 
pels ajuntaments i seguint 
el calendari lectiu escolar. 
En el cas d’Olèrdola, la seu  
més propera aquest curs és 
a l’escola Sant Domènech 
de Santa Margarida i els 
Monjos. Per ampliar infor-
mació es pot consultar la 
web www.emap.cat

1r premi modalitat Parcs, Ignasi Pellisa

2n premi modalitat “La Matinal”, Ignasi 
Pellisa

2n premi modalitat Parcs, Neus Rull

3r premi modalitat Parcs, Ignasi Blanca

1r premi modalitat “La Matinal”, Oriol Domingo
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Olèrdolainformació:

Els Reis d’Orient porten la seva màgia a Olèrdola

Fidels a la seva cita anual, durant la tarda del dijous 5 de gener els Reis 
d’Orient van arribar a Olèrdola per desplegar la seva màgia i deixar regals. 

La cavalcada dels Reis va ser molt seguida i va tenir fins a 6 punts d’atu-
rada al municipi.

El primer va ser a Daltmar, per seguir a Can Trabal, Moja, Sant Miquel, Sant 
Pere Molanta i el barri de Can Torres.

Sant Miquel d’Olèrdola Sant Pere Molanta

Can Trabal Local Nou de Moja

Daltmar

Perquè l’arribada dels Reis d’Orient al municipi es desenvolupés amb èxit, 
va ser necessària la contribució de molts veïns i veïnes, especialment l’As-
sociació Cavalcada de Reis d’Olèrdola, la Societat La Lleialtat de Sant Mi-
quel, l’Associació de Veïns de Sant Pere Molanta, la Societat Principal Unió, 
la Comissió de Festes de Can Trabal, Veïns de Daltmar i el Grup de Joves de 
Moja, amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola.


