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En sessió ordinària de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, dimarts 18 d’oc-
tubre s’aprovaven inicialment modificacions a les ordenances fiscals pel 
2023. L’acord es prenia amb els vots favorables d’ApO, les abstencions 
d’ERC, PSC i la regidora no adscrita; i el vot en contra de JxO. Un dels 
trets destacats de les ordenances és que es mantenen congelats els im-
postos i taxes municipals, incloent la taxa de recollida d’escombraries a 
l’espera de poder disposar de més dades en propers exercicis per a poder 
procedir a la seva revisió, segons s’anunciava des de l’equip de govern.  

 L’alcalde i regidor d’Hisenda, Lucas Ramírez, anunciava que un dels can-
vis que s’introdueix és la penalització amb un recàrrec del 50% de l’IBI 
als habitatges desocupats. Ramírez anunciava, però, que aquest recàrrec 
no seria efectiu el 2023 perquè abans cal elaborar un registre d’habitat-
ges desocupats. Una altra de les modificacions exposades és que es con-
cedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost de construccions 
i obres per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
quan aquesta no sigui obligatòria. La bonificació per l’ús continuat de 
les deixalleries passa del 25 al 15% i s’introdueix una taxa específica per 
a ús del camp de futbol de gespa natural de Sant Pere Molanta i per a 
pèrdua de claus d’instal·lacions municipals.

El regidor del PSC, Jordi Pardo, s’abstenia i apuntava que els canvis de les 
ordenances el govern els havia detallat. La regidora no adscrita, Marta 

Mestre, exposava que s’abstenia “perquè no se’ns havia deixat partici-
par”. Sobre el recàrrec a l’IBI d’habitatges desocupats, defensava que 
calia un coneixement molt exhaustiu perquè es dugui a terme positi-
vament. Des de Junts per Olèrdola, la regidora Mari Carme Villanueva 
exposava que votava en contra perquè no hi ha participat en l’elaboració 
de les ordenances “ni se’ns ha demanat”. Sobre l’IBI, exposava que calia 
diferenciar els grans tenidors dels particulars que tinguin dificultats de 
reformar un habitatge. 

La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina Mascaró, feia notar que el 
govern havia anunciat que es treballaria per modificar la taxa de residus 
pel 2023, però no havia estat així i preguntava els motius. La regidora de 
medi natural, Mireia Mancera, explicava que no s’havia tocat l’ordenan-
ça perquè les dades disponibles són escasses.

A pregunta d’ERC també es va aclarir que es reduïa la bonificació per ús 
de deixalleries perquè s’havien ampliat les possibilitats de reciclar al mu-
nicipi amb el porta a porta i perquè s’havia detectat que sovint no es feia 
un ús correcte de les instal·lacions. Mascaró recordava que ja el 2016 
el govern va exposar que tractarien amb ERC possibles modificacions a 
l’IBI, però des de llavors aquest anunci no s’havia produït. Des d’ERC es 
defensa que la situació econòmica de l’Ajuntament permet reduir el gra-
vamen de l’IBI, tenint en compte que el 0’75 aplicat al municipi està per 
sobre del 0’70 de la comarca. Segons dades de la Diputació citades per 
ERC, Olèrdola és el 5è municipi “més car” de la seva franja de població 
i el 9è de tota la comarca. ERC també subratllava que Olèrdola era “el 
municipi de la comarca que més pressió fiscal té” i això hauria de fer 
reflexionar al govern.

ERC explicava que s’abstenia perquè sempre havien defensat que s’apli-
qués aquest gravamen a habitatges buits i indicava que per llei l’Ajunta-
ment “pot filar més prim” en aplicar el gravamen.  

Replicant ERC, Ramírez explicava que les comparacions de dades “són 
odioses” i calia analitzar-les “més en detall”. També indicava que els 
canvis com els del gravamen de l’IBI han d’estar relacionats amb el 
pressupost. En aquest sentit avançava que en el pressupost de 2023 es 
preveien increments “bestials” en la partida de subministraments per a 
fer front a la pujada de preus. L’alcalde va reclamar que no es barregés 
pressupost ordinari amb el romanent de tresoreria de l’Ajuntament.

S’aprova la modificació de les ordenances fiscals pel 2023 amb impostos i taxes congelats
S’introdueix un recàrrec del 50% en l’IBI per a habitatges buits, però s’anuncia que no serà afectiu el 2023 perquè 
abans cal un registre d’immobles desocupats
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A disposició de la ciutadania el circuit permanent de running 
El circuit permanent de running a la finca municipal de la Muntanyeta 
d’Olèrdola ja està obert al públic i a disposició dels practicants d’aquesta 
modalitat atlètica. El circuit es va poder realitzar després d’aprovar-se un 
pla d’usos a la finca municipal  i suposa la recuperació per al gaudi de la 
ciutadania d’un espai que havia acollit un abocador.

 El circuit té una traça sinuosa de 2 km de longitud, amb una amplada 
de 3’5 m en la majoria dels trams i un sobreample de fins a 8 metres a 
la part on es preveu situar la sortida i arribada de les proves. A cada cos-
tat del circuit s’habiliten dues zones d’estada, en les quals s’hi ubiquen 
també zones d’estiraments.

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme i serveis municipals, ha exposat 
que els episodis de fortes pluges durant l’estiu, especialment el del 31 
d’agost, van permetre fer actuacions que van acabar de millorar el pro-
jecte en la seva fase final d’execució. Des del govern municipal s’as-
senyala que es tracta d’un projecte “obert” que necessita d’un man-

L’Ajuntament retira per salubritat brossa 
acumulada al municipi

Durant  dimarts 8 de novembre una empresa especialitzada contractada 
d’urgència per l’Ajuntament d’Olèrdola procedia a retirar la brossa que 
s’havia acumulat en diferents espais públics del municipi, especialment 
les àrees d’emergència, com a conseqüència del mes de vaga que s’acu-
mulava llavors en el servei de recollida porta a porta. La neteja arribava 
poques hores després de que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovés , per via d’urgència, un decret que declara la situació 
d’emergència sanitària al municipi. L’alcalde, Lucas Ramírez, ha expli-
cat que l’actuació de l’Ajuntament no podia ser tan immediata com es 
desitjaria perquè primer calia comptar amb l’informe  del Departament 
de Salut que fonamentés aquesta actuació per motius de salubritat. 
En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí municipal, es seguia 
mantenint la vaga.

teniment exhaustiu, preveient-se inversions en un futur en matèria de 
jardineria, mobiliari i aparells per fer gimnàstica. Samblás apel·lava a 
la responsabilitat de la ciutadania perquè es faci un ús correcte de la 
instal·lació. 

Obres d’implantació d’una xicana amb 
nou pas de vianants a Sant Pere Molanta
Aquest mes d’octubre ha començat les obres d’implantació d’una xicana 
de doble revolt al  PK 0+960 de la carretera BV-2415 (ctra. de Sant Pere 
Molanta a Olivella), principal via d’accés al nucli de Sant Pere Molanta. 
El propòsit de l’obra és el de millorar la seguretat viària, l’accessibilitat 
i la mobilitat en aquest punt, situat a l’entorn de l’accés del cementiri.

Les principals actuacions que el projecte contempla són el desplaça-
ment lateral de la trajectòria dels vehicles amb l’execució d’una xicana 
i la construcció d’un nou pas de vianants sense prioritat, amb un refugi 
protegit per illots físics, que permetrà creuar la carretera i accedir al 
cementiri. Així mateix, es preveu la il·luminació de la xicana i la cruïlla 
amb el camí del cementiri a més de la implantació d’unes bandes trans-
versals d’alerta abans de la xicana i la cruïlla. L’actuació s’ha adjudicat 
per un import de 76.367 euros i té un termini d’execució de dos mesos. 
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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
Fa ja un mes i mig que es 
va iniciar una vaga dels 
treballadors del servei de 
recollida d’escombraries, 
amb les conseqüents mo-

lèsties que això ocasiona a tota la ciutada-
nia. De bon principi estem pressionant per 
tal que es compleixin i garanteixin els ser-
veis mínims decretats, els quals no s’han 
complert en un inici, i que han comportat 
una sanció de 400.000 euros a l’empresa 
concessionària.

En tractar-se d’un servei mancomunat i 
delegat, la capacitat d’actuació de l’Ajun-
tament com a institució és molt limitada i 
qualsevol acció que es faci ha de respectar 

el dret a vaga, reconegut constitucional-
ment, que tots tenim. Aquest és un fet 
especialment vigilat i observat pel Depar-
tament de Treball, que va citar a declarar 
els alcaldes dels 5 municipis afectats per 
les mesures adoptades. Malgrat tot, hem 
estat cada dia, permanentment i de ma-
nera incansable, reclamant diàleg a les 
parts en conflicte i solucions per garantir 
els serveis mínims.

Des del primer moment s’ha treballat per 
garantir la salubritat i per aquest motiu es 
va demanar la intervenció del Departa-
ment de Salut el qual, després de visitar el 
municipi, va comprovar la magnitud de la 
qüestió, per la qual cosa va emetre informe 

ordenant la retirada de totes les deixalles 
acumulades. Aquest informe del Depar-
tament de Salut era preceptiu per poder 
emetre un decret d’urgència i declarar 
l’emergència sanitària, que va permetre la 
contractació extraordinària per retirar tota 
la brossa acumulada. 

Som conscients dels trasbals que aquesta 
vaga suposa en el dia a dia de tothom, 
per això agraïm la paciència i col·labo-
ració de la major part de la ciutadania i 
seguim demanant-vos a tota la població 
que, mentre es mantingui la situació, se 
segueixin les indicacions facilitades des de 
l’Ajuntament. Podeu tenir la certesa que 
s’han dedicat tots els esforços necessaris 

i més a donar solució –dins del possible- a 
la problemàtica sense vulnerar els drets de 
ningú ni comprometre l’Ajuntament.

Benvolgudes i benvolguts,

Vaga recollida escom-
braries “Porta a aporta”
Des de fa més d’un mes i mig 5 municipis 
de la comarca de l’Alt Penedès que vam 
optar pel servei de recollida d’escombra-
ries “porta a porta” ens veiem immersos 
en una vaga que afecta  un servei bàsic. 
Si bé és cert que s’ha de respectar el dret 
a vaga també és cert que s’han de complir 
els serveis mínims i això no s’ha respectat, 
vulnerant els drets de més de 20.000 per-
sones d’aquests municipis. Per tal d’inten-
tar pal·liar la situació, hi ha hagut ajunta-

ments que han actuat posant mesures als 
15 dies de la vaga, el nostre ha actuat tard.
No es poden donar instruccions a la ciu-
tadania indicant que vagin a les àrees 
d’emergència i  no habilitar contenidors ti-
pus banyera per recollir-hi totes les escom-
braries, quan tot just a l’inici de la vaga 
es van retirar tots els que hi havia fins al 
moment.

Desitgem que en el moment de llegir 
aquestes línies la vaga s’hagi acabat, 
aprenguem dels errors i amb la represa mi-
llorem aquells aspectes  que la ciutadania 
ha manifestat que eren deficients.

Pressupostos
Al darrer Ple s’han aprovat els pressupos-
tos del 2023, uns pressupostos als quals 
ERC hi ha votat en contra perquè no re-
cullen partides per serveis que considerem 
essencials: ajuts a lloguer, ajuts a trans-
ports universitari/formatius, a l’adquisició 
de libres de text, a les empreses per fo-
mentar la creació de treball, etc. 

Sorprenentment tampoc té dotada cap 
partida pel Pla de Comunicació aprovat al 
ple de l’agost, en contra de tota l’oposició, 
malgrat la part important d’implantació va 
dins el primer semestre del 2023.

Un pressupost inicial de 5.235.501,86 eu-
ros que seguint la tendència dels darrers 
anys amb la incorporació de romanent de 
tresoreria acabarà sent del voltant  dels  
9.000.000,00 euros.

Finalment, i donat que el mes vinent els 
grups de l’oposició no tenim espai al but-
lletí, aprofitem per felicitar-vos les festes 
nadalenques i desitjar-vos un pròsper i 
feliç 2023.

Benvolguts veïns:
En escriure aquestes ratlles, 
continuem amb la vaga d’es-
combraries, i sembla que les 
posicions entre treballadors i 

empresa encara estan lluny d’arribar a un 
acord.

El que no podem entendre és la passivitat 
de l’ equip de govern davant d’aquesta 
situació. Els veïns d’ Olèrdola tenen tot el 
dret de llençar les escombraries, el que no 
tenen és que suportar les molèsties que 
aquesta vaga els està ocasionant amb 
greus problemes de salubritat.

També s’hauran aprovat els pressupostos 
de l’any vinent 2023, i com ja va sent cos-
tum sense cap mena de consulta cap a la 
oposició ja que s´aprovaran sí o sí ja que te-
nen la majoria absoluta l´equip de govern.
La resta segueix amb el mateix funciona-
ment, no hi ha increment a les partides per 
recolzar les entintats . Traslladar les obres 
que no s han fet aquest any al següent. La 
partida d’ajuda a l’habitatge s’ha suprimit 
del pressupost. I això no dona ni opció a 
poder realitzar res , ja que la partida no 
existeix.

D’altra banda, com tots sabem, s’acosten 

les eleccions municipals. Al Bosquet de Sant 
Miquel,  cal recordar que aquesta legislatu-
ra van anunciar que farien un pavelló amb 
piscina , una obra de més de 5 milions de 
euros. La setmana passada i després de la 
queixa reiterada de veïns propers al Bos-
quet, que demanaven una millora de la 
zona, s’han plantat una trentena d´arbres 
de varies espècies , amb aquesta actuació 
ja tenim contents els veïns i callats.

També  podem veure que les obres que 
s´han iniciat aquest any, ja van finalitzant, 
els primers anys de legislatura fan poqueta 
cosa i ja a l’últim executem obres a corre 

cuita, i les coses fetes amb pressa de vega-
des no estan fetes del tot bé.

Per anar finalitzant l´escrit , només volem 
desitjar-vos que passeu unes festes na-
dalenques magnífiques, que les pugueu 
gaudir amb molta salut i encerclats de to-
tes aquelles persones, familiars , amics que 
us  omplin de felicitat.

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, 
Seguim amb la parsimònia per 
part del Govern Municipal i 
esperant el manteniment de 
la pista de Moja, que té uns 
equipaments rovellats, tren-

cats, cistelles trencades i rovellades, por-
teries sense xarxes i fetes malbé. Esperem 
que posi solució d’una vegada l’equip de 
govern. Veiem que sí han començat a fer 
el manteniment dels parcs infantils del 
municipi.

No obstant això, és trist que els nostres in-
fants hagin d’esperar quasi quatre anys per 
gaudir amb seguretat. Creiem que no s’ha 

d’esperar a quasi arribar eleccions per fer 
un manteniment de les instal·lacions. D’al-
tra banda, hem de felicitar la feina feta pels 
grups d’oposició pel ¨ PLA DE COMUNICA-
CIÓ a: ERC, JuntsXOlèrdola i la regidora no 
inscrita Marta Mestre. Hem demostrat que 
a l’oposició no se la fa callar. I encara que 
sabíem que es lluitava contra una majoria, 
s’ha defensat fins al final.

Anem cap a quatre anys i al camp munici-
pal el Bosquet de Sant Miquel no hi ha pis-
cina, ni pavelló, etc. ‘ A sants i a infants no 
els hi prometis si després no ho fas´. Això sí, 
posar una àrea d’ emergència a la sortida 
de un carrer... No havia un altre lloc? 

A la piscina de Daltmar l’equip de govern 
va fer un “requeriment” de les instal·laci-
ons segons tenim entès.. fa dos mesos van 
demanar la Memòria de la Auditoria de la 
zona, sense rebre resposta encara.

El nou traçat que s’ha presentat per a la 
recta de Sant Pere Molanta (carretera 
d’Olivella) creiem que no és una solució. 
Més aviat, pot provocar més accidents. La 
solució podria ser una rotonda. Però, com 
sempre, l’oposició no compta per consen-
suar els projectes. Ells són els entesos.

Portem més d’un  mes de vaga d’escom-
braries. Esperem que aviat s’arribi a un 

acord i així poder tornar a la normalitat.

En contra del que creuen molts veïns del 
municipi, el “nou” PSC d’Olèrdola, mai no 
podria pactar amb una formació que mai 
ha volgut escoltar els veïns que no els van 
votar. Nosaltres creiem amb la pluralitat i 
tenim el nostre propi criteri.

Desitjar a tots els veïns i veïnes unes bones 
festes i un feliç 2023.
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Finalitzen les excavacions a la Torre d’accés a la muralla d’Olèrdola
El passat divendres 28 d’octubre es donava per finalitzada l’excavació a 
la torre situada a l’esquerra de l’entrada al recinte fortificat d’Olèrdola, 
identificada com a torre 2 de la muralla. Tal i com recorda Núria Molist, 
responsable de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia, aquesta torre 
té l’interès de concentrar en un mateix espai restes de les fortificacions 
que s’han anat superposant a Olèrdola. Així, la primera torre ibèrica es va 
construir fa 2.400 anys. Després s’hi superposaria la fortificació romana 
tardo republicana, fa 2.100 anys;  i fa mil anys s’hi construiria la torre de 
la ciutat medieval.  

Des del MAC s’assenyala que en cada etapa la torre tenia una forma i 
unes característiques constructives diferents, superposant-se, modificant 
o alterant la torre precedent. Però realitzant una mateixa funció: la pro-
tecció de l’entrada, esdevenint una torre clau per a la defensa del lloc.

A l’interès històric, poliorcètic i constructiu s’hi suma l’interès dels ob-
jectes recuperats durant aquests anys. Destaca la troballa l’any passat 
d’un crani, testimoni de la pràctica relacionada amb l’exposició dels caps 
tallats en les muralles.

Xerrades sobre el testament vital i el funcionament dels Serveis Socials
de l’Ajuntament
Durant aquest mes de novembre l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha convocat fins a  quatre xerrades  
per exposar què és el testament vital i informar 
a la ciutadania dels serveis que es gestionen i 
el funcionament dels serveis socials municipals.

Les xerrades es realitzen comptant amb la col-
laboració de l’Associació “Dret a morir digna-
ment Catalunya”. S’han fet xerrades a Sant 
Miquel, Moja i Daltmar. El cicle acabarà al Casal 
d’Avis de Sant Pere Molanta, el dimecres 23 de 
novembre, a les 16.30 h.

Substitució de canalitzacions d’aigua
Aquest mes de novembre s’estan realitzant les obres de substitució 
de diversos trams de la xarxa d’aigua dels carrers Sindicat i Migdia de 
Moja. 

Els treballs són assumits per l’empresa pública GIACSA i es financen a 
través de les tarifes de l’aigua. L’actuació s’ha adjudicat per un import 
de prop de 95.000  euros i es preveu finalitzar el proper 9 de desembre.

Sumant les canalitzacions dels quatre diàmetres que es substitueixen 
en aquests trams dels dos carrers, s’acabaran instal·lant fins a 365 me-
tres de nova canalització. Tal i com recorda  Juanma Samblás, regidor 
de serveis de l’Ajuntament d’Olèrdola, aquesta actuació s’inscriu entre 
les obres més importants planificades aquest any per evitar pèrdues i 
millorar l’eficiència de la xarxa de subministrament al municipi.
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Oficina del Porta a Porta 
també a Moja i a Sant 
Pere Molanta

Amb l’ànim de facilitar recursos per a po-
der fer correctament al municipi la recollida 
porta a porta de les deixalles,  l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha variat la distribució dels horaris 
al municipi de l’Oficina presencial del Porta 
a Porta. A partir d’aquest mes de novembre, 
l’atenció presencial es podrà trobar un cop 
per setmana a Sant Miquel a Moja i a Sant 
Pere Molanta:
• Dimarts de 9 a 11 h: Local Rossend Mon-
tané de Sant Miquel d’Olèrdola
• Dimarts de 12 a 14 h: Centre Cívic Gatzara 
de Sant Pere Molanta
• Divendres de 9 a 11 h: Centre Cívic La Xar-
xa de Moja

Anunci per promocionar el joc online “Vestigis”

Ja es pot veure al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Olèrdola l’excel-
lent anunci que promociona “Vestigis d’Olèrdola”. La Fatxenda, facto-
ria de Comunicació i Creació Audiovisual, ha elaborat aquest atractiu 
material que permet a l’espectador conèixer aquesta proposta lúdica, 
tot despertant-li  l’interès per visitar i descobrir el patrimoni d’Olèrdola 
a través de les rutes incloses en aquest joc online.
El material audiovisual que anuncia “Vestigis” va ser encarregat per 
l’Ajuntament d’Olèrdola. La pandèmia va condicionar l’elaboració de 

l’anunci i al final es va poder rodar el material aquest mes d’abril. En 
l’anunci es convida a tothom a jugar-hi i es posa en imatges la dinàmi-
ca del joc. Un recurs narratiu utilitzat en l’anunci és l’aparició final de 
Mir Geribert, un dels personatges que permet resseguir Vestigis.
L’anunci té una durada de 50 segons. En ell, una família del municipi 
afronta el repte de resoldre els enigmes de Vestigis. Per presentar el 
territori i la seva monumentalitat, les imatges aèries han estat un dels 
recursos tècnics més impactants i espectaculars que s’han utilitzat.

Xavi Casanovas i 
Jackeline Gómez guanyen 
la cursa al Castell

Sota l’organització del Club BTT El Bressol, 
amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, el 
diumenge 30 d’octubre fins a 88 participants 
prenien part de la 22ª cursa de muntanya 
“pujada al Castell d’Olèrdola”.

El primer de la general masculina i absoluta 
va ser Xavi Casanovas, amb un temps 49’52’’, 
per davant de Thomas Fortin i Miguel Ángel 
Regalado. Jackeline Gómez, amb un temps 
d’1h i 57 segons, va imposar-se amb una gran 
rotunditat en l’apartat femení. Va arribar 5 
minuts abans que la segona classificada, Foix 
Ortiz; mentre que Montserrat Elias assolia el 
tercer lloc.

Bingo dels Diables
de Moja

El proper diumenge 4 de desembre, a partir 
de les 18:00 al Local Sant Jaume de Moja, 
els Diables de Moja celebraran l’11ª edició 
del Bingo diabòlic, amb diversos lots de pro-
ductes per emportar-se a casa.  Tots ells de 
comerços col·laboradors de proximitat i de 
primera qualitat.
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Olèrdola amb el Most Festival
La seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia de Catalunya ha acollit  novament 
una de les accions del Festival Internacional de Cinema del Vi, el Most Festival, que 
aquest 2022 arribava a la seva 11a edició. El municipi va ser la seu d’una jornada 
completa de vi, història i cinema que tenia lloc dissabte, 12 de novembre. Es va 
projectar el documental La Vid(a), d’Ezequiel Comesaña, i també es va oferir una 
visita al jaciment i un tas de caves de Cavas Hill.

Ruta guiada a Sant Pere 
Molanta el diumenge
11 de desembre
L’inici de la visita s’ha programat a dos quarts 
d’11, a l’església, primer punt d’aturada de la 
ruta. A l’interior d’aquest temple del segle XVIII 
es podrà veure la imatge de fusta  de Sant Pere, 
obra de Josep Maria Camps, col·laborador de 
Gaudí. Després es preveu pujar al Castellot de 
la Barquera, des d’on es podran veure les po-
ques restes històriques del castell medieval, en 
un indret considerat com un dels més bells mi-
radors del municipi. De tornada es passarà per 
la Masia Font Tallada de Can Torres, del 1742.

Inscripcions gratuïtes a turisme@olerdola.cat
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Olèrdolainformació:

Gran desplegament d’activitat solidària a benefici de La Marató
En els propers dies s’acumularan moltes activitats al municipi que serviran per a recaptar fons per a La Marató de Tv3. Hi ha per triar i remenar. Música en 
directe, activitats infantils, propostes que promouen el benestar o esports. El dissabte 10 de desembre hi haurà desfilada solidària, amb models del municipi. I 
el cap de setmana del 17 i 18 de desembre es faran tot un seguit d’actuacions al Local Nou.  Us convidem a participar i col·laborar per combatre les malalties 
cardiovasculars. I és que, tal i com recorden les veïnes que dirigeixen les activitats, “tot Olèrdola batega per la Marato!”


