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Votar per decidir el nom de la nova plaça
Després del període de presentació de propostes, des 
del 27 de febrer i fins el 6 de març es pot  votar entre 
les propostes finalistes per triar el nom de la nova 
plaça de davant del consultori mèdic de Moja.

Per participar en el procés participatiu cal ser major 
de 16 anys i constar d’alta en el padró municipal.

Les votacions es demana que preferentment es facin 
a través de la pàgina web de participació ciutadana 
de l’Ajuntament: (https://participa311-olerdola.diba.
cat). Per fer-ho presencialment, caldrà anar a l’OAC 
de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic. En 
aquest cas es recomana demanar cita prèvia trucant 
al 93 890 35 02. 

En sessió celebrada dimarts 7 de 
febrer , el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha acordat per unani-
mitat proposar que Míriam Rivas 
Parrilla sigui la nova Jutgessa de 
Pau del municipi. La proposta es 
trasllada al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que és qui 
farà el nomenament. 

Rivas es va presentar com a candi-
data al càrrec després de la convo-
catòria pública oberta a partir del 
ple del passat mes de desembre. 
Des del PSC, el regidor Jordi Pardo 
va agrair el servei prestat per l’ac-
tual Jutge de Pau, Pere Soler, i va 
desitjar sort a Míriam Rivas.

Tampoc hi era en aquesta votació 
Juanma Samblás, que es va incor-
porar al ple minuts després a cau-
sa d’un imprevist.

Gestió pública de l’aigua
Per unanimitat el ple de l’Ajunta-
ment també va acordar el canvi 
d’una subvenció nominativa per 
organitzar la Festa Major de Sant 
Pere Molanta, que passarà a rebre 
el Grup de Joves. Per acord de les 
dues entitats, el Grup de Joves 
prendrà el relleu de la Societat en 
l’organització de la Festa.

També per unanimitat s’acordava 
la bonificació de l’Impost de Cons-

El ple proposa per unanimitat que Míriam Rivas
sigui la Jutgessa de Pau d’Olèrdola

Marta Mestre, regidora no adscrita, va encoratjar a Míriam Rivas i va 
agrair també la dedicació de Pere Soler.

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, va agrair la tasca de Pere Soler 
i la valentia de Rivas de posar-se al capdavant del Jutjat de Pau i va posar 
de relleu que “ara tindrem una dona de Jutgessa de Pau, la segona auto-
ritat al municipi”. Mascaró destacava la capacitat d’escolta i de consens 
de Míriam Rivas, així com el seu pas per diferents entitats del municipi.
En nom d’ApO, el portaveu del govern municipal, Jordi Catasús, també 
feia notar que per primera vegada una dona ocuparà aquest càrrec. Ca-
tasús assenyalava que per un municipi com Olèrdola, el Jutjat de Pau és 
d’una importància “vital” en impartir justícia i mediar en conflictes. ApO 
encoratjava a Míriam Rivas i li desitjava “sort i encerts”. Catasús també 
expressava l’agraïment pels 25 anys de servei de Pere Soler, qui ha estat 
jutge suplent del 98 al 2005; i des de llavors com a Jutge titular. També 
anunciava que, un cop es faci efectiu el nomenament, es farà l’acte de 
relleu.

L’acord es va prendre per unanimitat dels regidors presents, amb l’ab-
sència per indisposició de la regidora de Junts, Mari Carme Villanueva. 

trucció i Obres per la consolidació i restauració del Castell d’Olèrdola. 
Igualment amb els vots favorables de tots els regidors presents, es va 
acordar aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos per a subministrar l’aigua a  Espitlles i la Masia de Penyafel des  
de la xarxa d’Olèrdola. Les obres les assumiria l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos. A pregunta d’ERC es va assenyalar que el co-
brament del consum als Monjos es faria per trimestres per “optimització 
administrativa” i també tenint present que es tractava d’una quantitat 
petita d’habitatges.

Amb l’abstenció d’ERC i el vot favorable de Marta Mestre, PSC i APO, 
el ple ratificava la continuïtat de l’Ajuntament d’Olèrdola en el consorci 
CONGIAC. L’alcalde, Lucas Ramírez, exposava que es tractava d’un trà-
mit jurídic necessari després de que, per sentències judicials, ajuntaments 
amb empresa municipal d’aigües han hagut de desvincular-se del con-
sorci. ERC recordava que van votar a favor d’entrar al consorci i ara ar-
gumentava la seva abstenció adduint que en els informes de l’expedient 
“no es veuen els avantatges de quedar-se o sortir”. L’alcalde refermava 
que estar al consorci garantia la gestió pública de l’aigua de manera di-
recta, mentre que l’altra opció possible seria la d’oferir el servei a licitació 
i que estigués en mans d’una gran empresa privada.

Míriam Rivas i Pere Soler
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Inici dels tràmits per protegir la zona humida de La Saulonera

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha confirmat que l’Ajuntament ha 
iniciat els tràmits per a procedir a la modificació parcial del POUM del 
municipi, amb el propòsit de protegir el pèlag de La Saulonera. Aquesta 
zona humida va sorgir de l’explotació de l’antiga bòbila de Can Sogas i 
en el vigent planejament urbanístic està qualificada com a zona industri-
al i d’extracció. L’alcalde exposava que per a procedir a aquest canvi s’ha 
comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

Des de l’any 2010 especialistes i agents rurals han fet seguiment conti-
nuat d’aquest espai del pèlag de la pedrera de “La Saulonera”, ubicat 
al costat del Maset del Sadurní i de l’empresa coneguda històricament 

com a Ceràmiques Sogas, a prop de Sant Pere Molanta. L’explotació de 
la pedrera va crear un estany d’una extensió aproximada d’1,5ha, amb 
aigües d’origen freàtic, aportacions pluvials i presumiblement també 
aportacions de la riera de Sant Marçal.
A la bassa de La Saulonera s’hi han detectat prop de 150 espècies au-
tòctones d’ocells que utilitzen l’aiguamoll, incloent fins a 43 espècies 
aquàtiques. El mateix alcalde subratlla que la millor eina per garantir la 
protecció de l’espai és declarar-lo com a zona humida, tal i com passa 
a la comarca en el cas dels pèlags de Vilobí. Lucas Ramírez apunta que 
es compta amb la complicitat de l’empresa propietària per a fer a la 
Saulonera un espai d’activitats de natura.

Amb l’encapçalament 
de tots els grups mu-
nicipals i de la regidora 
no adscrita, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdo-
la aprovava per unani-
mitat, en la sessió del 7 
de febrer, un manifest 
de rebuig a la violència 
masclista.

El text era una adap-
tació de la declaració 
aprovada en el darrer 
ple del Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès i va 

gència que les prote-
geix davant possibles 
trencaments de l’ordre 
d’allunyament per part 
de les seves parelles 
agressores. I 4 dones 
víctimes de violència 
masclista van ingressar 
en pisos d’emergència 
per poder seguir les 
seves vides en un espai 
segur, allunyades dels 
seus agressors. 

Aquestes xifres de la 
nostra comarca “ens 

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola rebutja
la violència masclista

ser traslladat al plenari d’Olèrdola a proposta del grup d’ERC.

El text va ser llegit per Fina Mascaró, portaveu d’ERC, i expressa la  soli-
daritat amb la menor de Vilafranca que va patir una agressió sexual. La 
solidaritat també s’expressa amb la família de la menor, amb la família 
de la dona assassinada a Pontons “i amb totes les nenes, noies i dones 
víctimes de violència de gènere.” El text recorda que a la nostra comarca, 
l’any 2022, 29 dones van haver de conviure amb un terminal d’emer-

indiquen que la violència masclista no és un fet esporàdic, sinó un pro-
blema molt greu que només podrem erradicar entre tots”.

En aquesta declaració l’Ajuntament es compromet a “seguir treballant 
per prevenir les diferents formes de violència masclista i estem al costat 
de les víctimes perquè sàpiguen que no estan soles en el seu dolor”. 
Un aplaudiment per part de tots els assistents certificava l’aprovació per 
aclamació del manifest.
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Les sales de lectura i estudi d’Olèrdola ja estan en marxa

Divendres 3 de febrer  es vivien les jornades de portes obertes que mar-
quen l’entrada en funcionament de les sales de lectura i estudi d’Olèrdo-
la, habilitades al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta i a l’edifici 
de Correus de Moja. 

Per ser usuari d’aquestes sales d’estudi i de lectura cal tenir més de 16 
anys i sol·licitar les claus intel·ligents d’accés al servei a través d’una 
instància a l’Ajuntament. L’usuari haurà de signar el full d’entrega de les 
claus intel·ligents, amb els drets i deures que té com a usuari del servei. 
L’horari de les sales és de 9 h a 00.h

Des de l’ Ajuntament d’Olèrdola s’ha agraït la subvenció rebuda per part 

Canvi per dinamitzar la zona esportiva de Daltmar
El traspàs d’empresa concessionària encarregada de gestionar la zona 
esportiva de Daltmar no està encara formalitzat, però des de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola es vetlla perquè es pugui produir el més aviat possible. 

Així ho ha assenyalat l’alcalde, Lucas Ramírez, en una entrevista a Canal 
20-Ràdio Olèrdola. L’alcalde recordava que l’Ajuntament va iniciar un 
procés de recuperació del bé públic municipal que és la zona esportiva de 
Daltmar, després de constatar-se que no es gestionava d’acord amb les 
condicions que s’establien en el contracte d’adjudicació de la concessió. 
Mentre s’avançava en aquest procés de recuperació va aparèixer la pos-
sibilitat de fer un traspàs. Ramírez subratlla que aquesta és una modalitat 
que permet la normativa.

L’alcalde posa l’accent en què l’empresa que passi a assumir ara la gestió 
haurà de complir les mateixes condicions que marca el contracte d’adju-
dicació. Recordem que això inclou garantir el manteniment de les instal-
lacions, incloent la piscina. 

Lucas Ramírez confia que el traspàs es formalitzarà ben aviat. Per tal de 
fer més fàcil la recuperació de l’activitat, la zona no es manté aturada del 

de la Diputació per a la instal·lació de les claus intel·ligents que permeten 
els accessos  per les sales de lectura i estudi.

Les sales de lectura i estudi són un espai on l’usuari/a tindrà un espai 
per fer lectura dels llibres que hi ha a les sales,i/o fer estudi. Sadurní 
posa l’accent en què “l’objectiu és la promoció de la lectura i l’estudi,  
així com oferir un altre espai de convivència i de reunió dels veïns/es del  
municipi”.

Les sales tenen una petita biblioteca on el préstec és autogestionable. Els 
volums que ara estan a disposició dels usuaris provenen de cessions del 
Bibliobús i de donacions de persones particulars.

tot. L’alcalde subratllava que la zona d’equipaments de Daltmar, un cop 
reactivada, permetrà seguir gaudint de la natura i fer esport en un entorn 
molt atractiu.



O l è r d o l a i n f o r m a c i ó 5

L’Ajuntament d’Olèrdola treballa perquè en
la parcel·la municipal de La Plana s’hi construeixi 

habitatge assequible

Un estudi tècnic elaborat per l’INCASÒL de la Generalitat desaconsella 
la construcció d’habitatge de protecció oficial en els terrenys que l’Ajun-
tament d’Olèrdola té a La Plana de Moja. Tal i com recordava l’alcalde 
d’Olèrdola i regidor d’habitatge, Lucas Ramírez, aquest estudi va ser de-
manat per l’Ajuntament seguint una de les línies d’actuacions incloses en 
el Pla d’Habitatge aprovat per l’Ajuntament d’Olèrdola.

Dins de les actuacions previstes, l’Ajuntament va realitzar convocatòries 
de subvencions perquè propietaris posessin els seus habitatges en con-
dicions de lloguer assequible. Una altra de les mesures contemplades era 
la d’avaluar la possibilitat de construir habitatge de protecció oficial en 
el solar municipal de La Plana de Moja. És  l’única parcel·la propietat de 
l’Ajuntament on es podria realitzar una construcció d’habitatge protegit, 
tal i com indicava Ramírez.

La superfície de la parcel.la és de 2.134 m2 i l’estudi partia del supòsit 
de poder-hi construir una promoció de 47 habitatges de 80m2 cadascun. 
Les conclusions de l’estudi, tal i com reconeixia Lucas Ramírez, no han 
estat les esperades per l’Ajuntament.

Paràmetres demogràfics, residencials, econòmics i urbanístics
Per avaluar la necessitat de construir habitatge assequible de lloguer 
amb el règim de protecció oficial en aquest solar, l’estudi de l’INCASÒL 
analitza de manera detallada paràmetres demogràfics, residencials, eco-
nòmics i urbanístics.

L’estudi considera que la dimensió demogràfica “no presenta dades de-
terminats com per poder valorar de forma favorable una possible opera-
ció d’habitatge de lloguer assequible”.

En l’àmbit de la dimensió residencial es conclou que el Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC) “no inclou  Olèrdola entre 

les àrees de demanda forta i acreditada, ni entre les àrees preferents ni 
d’intervenció complementària”.

La possibilitat de construir habitatge de protecció oficial en aquesta 
parcel·la també es valora globalment de manera negativa atenent a 
paràmetres econòmics, tot assenyalant que els preus de mercat poden 
pujar fins a un 43% fins a arribar als preus màxims per a la concessió 
d’ajuts MIFO(ministeri de Foment). També s’indica que hi ha tan sols 4 
inscrits al registre de sol·licitants d’HPO.  Atenent al volum de sol·licitants 
d’HPO, l’estudi considera que “sembla més adient un mecanisme per 
a l’obtenció d’habitatge de titularitat pública alternatiu, com pot ser el 
tanteig i retracte”. També en aquest apartat d’avaluació econòmica es fa 
notar que “les rendes mitjanes per llar permeten accedir al mercat lliure 
d’habitatge”.

I des del punt de vista urbanístic s’indica que “la valoració del solar és, en 
conjunt negativa, atenent principalment a la seva ubicació respecte al sis-
tema urbà de Vilafranca”. S’indica que el solar “es troba allunyat de bona 
part dels equipaments (CAP, institut, etc) i de la majoria del comerç”. Així 
mateix, la poca oferta de transport públic preveu una forta dependència 
del vehicle privat per a desplaçar-se dins del sistema urbà de Vilafranca.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Olèrdola 
treballa en avaluar altres opcions com la de regular la cessió del dret de 
superfície, marcant des de l’administració municipal les condicions per 
afavorir que els joves puguin disposar d’habitatge assequible.

L’alcalde resumia que el propòsit  prioritari de les actuacions en matèria 
d’habitatge a Olèrdola es procurar que el jovent no marxi del municipi. I 
és que, tal i com es destacava en el Pla d’Habitatge, en els últims 10 anys 
més del 10% dels joves de 18 a 35 anys d’Olèrdola han marxat a residir 
a altres municipis.
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Presentat el llibre
“Els sindicats de Moja”
El Local Nou de Moja es va omplir divendres 20 de gener la vespre per 
seguir l’acte de presentació del llibre “Els sindicats de Moja”. Editat per 
l’Ateneu Mogenc, aquest llibre escrit a quatre mans per Raimon Soler 
i Josep repassa el procés de creació de dos sindicats mogencs ara fa 
cent anys: el Sindicat d’Agricultors (1920) i el Sindicat Agrícola (1921). 

La seva aparició es contextualitza en un moment d’efervescència del 
moviment rabassaire, per bé que cadascun tenia uns orígens i uns ob-
jectius diferents: el primer se centrava en la mobilització i la sociabilitat 
dels pagesos i el segon, en els aspectes econòmics (el celler i la caixa 
rural). El subtítol del llibre és “El moviment rabassaire i els orígens del 
Celler Cooperatiu, 1891-1936”. La presentació es realitzava en el marc 
de l’acte inaugural de l’exposició “Les col·lectivitats agrícoles al Pene-
dès, 1936-1939”, de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

S’obtenen 46 donacions de sang
Entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre del 9 de febrer s’obtenien  
46 donacions de sang al Local Nou de  Moja, en una nova estada al 
municipi del Banc de Sang i Teixits. El mateix Banc de Sang posa de 
relleu que d’aquestes 46 persones que van donar sang, 6 ho van fer per 
primera vegada. Altres tres es van apropar a la campanya per a fer la 
donació però, per diferents motius, no la van poder fer efectiva.

La xifra de donacions d’aquest febrer és la més elevada de les assolides 
en els darrers anys a Olèrdola i supera les 45 donacions recollides el 
novembre de 2021, data de l’anterior registre més elevat.

Des del Banc de Sang es fa notar que 138 pacients es podran beneficiar 
d’aquestes 46 donacions.

La d’aquest dijous era la primera de les quatre estades del Banc de 
Sang planificades aquest 2023 a Olèrdola. La següent serà el dimecres 
3 de maig a Sant Pere Molanta, per seguir el 26 de juliol a Sant Miquel 
d’Olèrdola i acabar el 28 de novembre de nou al Local de Moja.

La Mostra de Teatre Jove a 
Sant Miquel s’estrena amb 
èxit de convocatòria

Amb una gran resposta de públic diumenge 22 de gener a la tarda  
tenia lloc al local social Rossend Montané la primera edició de la Mos-
tra de Teatre Jove a Sant Miquel d’Olèrdola. Dalt de l’ escenari es van 
poder seguir les evolucions del Grup Jove de l’Associació de Veïns de la 
Barceloneta-Sant Magí de Vilafranca, amb l’estrena de “Taps de suro”; 
mentre que  després la formació “Teiatru Baratu” representava “Da-
vant i Darrera”.

La mostra l’organitzava la Societat la Lleialtat, amb el suport de l’Ajun-
tament d’Olèrdola, dins de les propostes incloses en la iniciativa solidà-
ria “Olèrdola amb La Marató”.
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La primera olerdolen-
ca d’aquest any 2023 
va néixer el diumenge 
15 de gener, a l’Hos-
pital del Vendrell, i es 
diu Dàlia Heras Llo-
part. És la primera filla 
d’una parella que viu 
al carrer Plana Mitjans 
de Moja. 

El pare, Marçal Llo-
part, té 36 anys 
d’edat i és professor 
de filosofia a l’Institut 
Alt Penedès de Vila-
franca. La mare, Mari-
cel Heras, té 37 anys 

Dàlia Heras Llopart 
és la primera
olerdolenca
de l’any 

Del 13 al 24 de març l’ajuntament d’Olèrdola, amb la col·laboració de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, inicia la campanya “Practica el reciclatge” per millorar els índexs de 
recollida selectiva al municipi. La iniciativa proposa a la ciutadania sumar-se al repte de 
millorar els índexs de recollida selectiva d’una manera amable i divertida, tot emulant 
algunes accions molt reconegudes de la pràctica esportiva.

El dimarts 14 de març a la plaça de la Bosquina de Sant Pere Molanta i el dilluns 20 de 
març a la plaça del Consultori de Moja, en horari de 10:00 a 13:00 hores, s’instal·larà un 
punt informatiu per resoldre dubtes sobre la correcta separació dels residus i fomentar 
bones pràctiques per generar menys residus, i que brindarà a la ciutadania l’oportunitat 
de jugar i aconseguir diversos articles reutilitzables.

Als casals de la gent gran dels tres nuclis s’instal·larà l’exposició “Prou! Plàstics” on es 
donarà a  conèixer, d’una manera dinàmica i visual, la problemàtica que generen pel medi 
ambient i l’ecosistema l’ús dels plàstics que només es fan servir una vegada i després es 
llencen. Es realitzaran visites guiades de 17:00 a 19:00 hores els dies:
• 14 de març a Sant Miquel. Carrer de la Moreneta, 11, Sant Miquel
• 17 de març a Sant Pere Molanta. Carrer font del Cuscó, 30. Sant Pere.
• 23 de març a Moja. Plaça de l’església, s/n, Moja.
Al finalitzar les visites es podrà gaudir d’un piscolabis sense residus.

Olèrdola practica el reciclatge

i és administrativa a les escoles de Moja i d’Olesa. 
En néixer, la petita Dàlia va pesar gairebé 3’5 kg i va 
medir 49 centímetres. 
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Lluïda presència d’Olèrdola en les rues de Carnaval del Penedès

Els grups de Carnaval d’Olèrdola entraven en acció l’11 i 12 de febrer, par-
ticipant en el primer dels tres caps de setmana de rues al Penedès. El fred 
present a la Múnia i a Sant Martí  no va impedir que quedés ben evident les 
ganes de viure el Carnaval que transmeten les tres agrupacions.

Moja

Sant Miquel

El grup de Carnaval de Sant Pere Molanta el formen 80 persones i participa  
amb la proposta “Ai, que ve el llop” .  La carrossa és un llop cobert amb 
pell de xai. I la disfressa reprodueix aquesta idea, amb un barret en forma 
de cap de llop que està cobert per una capa de pell de xai. Com ja és segell 
de la casa, el de Sant Pere Molanta és un grup que es caracteritza per les 
treballades coreografies.

El grup “Tots per un” de Sant Miquel d’Olèrdola ha reprès amb ganes 
la seva presència a les rues de Carnaval del Penedès. Està format per 51 
persones i amb “Metamorfosi” proposen una “reinvenció de la coneguda 
silueta de la papallona en una fantasia de colors vius” amb un toc “de mo-
dernitat, elegància i sensualitat”. Els grup explica que la disfressa incorpo-
ra “les textures i elements característics de les papallones: els estampats, 
les transparències, els efectes hologràfics i brillants i les vellositats”.

 “Samba do Moja” es confirmava com una de les grans sensacions entre 
els grups penedesencs. La carrossa és un espectacular guacamai que des-
plega les ales i és alçat a una altura de fins a 11 metres. Una nombrosa 
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comparsa familiar de 105 persones llueix una dis-
fressa llampant i plena de colors, d’inspiració brasi-
lera. L’excel·lent coordinació en l’execució dels balls 
acaba d’arrodonir una proposta que converteix al de 
Moja  en un dels grups més admirats d’aquest Car-
naval de 2023 a la comarca.

El darrer cap de setmana de rues els grups d’Olèrdo-
la participaran divendres 24 a Vilafranca, el dia 25 a 
Moja i acabaran el diumenge 26, en la rua de Sant 
Pere Molanta.

VAL PER 1 PAQUET
DE BOSSES COMPOSTABLES

El paquet de bosses compostables es pot obtenir, de manera gratuïta, 
bescanviant aquest val a:
MOJA:
Embotits Mitjans i
Queviures La Sílvia
SANT PERE MOLANTA:
Carns Cal Ton

SANT MIQUEL:
Ajuntament d’Olèrdola i
Restaurant “El Conill”
CAL SEGARRA:
La Botiga


