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premi Rossend 
Montané

Es reserven per a inversions 281.000 euros de romanent

Olèrdola estrena piscina
municipal aquest estiuEl Molanta puja a 2a Catalana

Convivència i
participació marquen 
la 32a Trobada  



En sessió celebrada di-
lluns 22 de maig, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
aprovat el reglament del ser-
vei de piscina municipal. Fi-
nalitzades les obres de la 
nova piscina de Daltmar, la 
primera de titularitat munici-
pal de que disposarà el muni-
cipi, el reglament aprovat fi xa 
els drets i deures dels usuaris 
abans que la nova instal·lació 

S’aprova el reglament del servei de piscina municipal

es posi en funcionament, abans de fi nalitzar el juny. En les 
properes setmanes es preveuen aprovar les taxes per a l’ús 
de la piscina i l’adjudicació del manteniment del servei.

El debat d’ aquest punt el va aprofi tar el grup de CiU per 
qüestionar de nou les característiques de la piscina, espe-
cialment les seves dimensions i capacitat d’aforament. Es 
va retreure que s’optés per una làmina d’aigua inferior als 
200 mestres quadrats, “quan l’anterior piscina de Daltmar 
era de gairebé el doble”, per així evitar l’obligació de dis-
posar de socorrista quan tot i així caldrà garantir vigilància 
per normativa. Des de CiU s’entèn que l’aforament de 98 
persones, amb un límit de 78 a la piscina, és del tot limitat.  
Josep Maria Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU, 
explicava que la piscina “és insufi cient per les necessitats 
del municipi”

A preguntes de CiU el govern municipal va explicar que 
les empreses que opten a gestionar el servei, tot i que no 
és obligatori, ofereixen servei de socorrista. També es va 
aclarir que serà compatible l’ús de la piscina per part dels 
grups del Casal d’Estiu amb el gaudi de la instal·lació per 
part dels veïns de Daltmar i del conjunt del municipi. Un 
altre extrem que es va posar de manifest és que tres dels 
monitors del Casal d’Estiu son socorristes, així com el coor-
dinador. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, posava l’accent en 
què “es tracta d’una instal·lació preparada per a donar un 
bon servei”.

El ple també va comportar l’aprovació de tres acords 
rellevants en l’àmbit urbanístic, també decidits per unani-
mitat. La modifi cació del POUM a Viladellops s’aprovava 
de manera provisional sense haver-se presentat cap 
al.legació, tal i com destacava el regidor d’urbanisme, 

Joan Forns. També s’adapten 
a la nova normativa les apro-
vacions defi nitives del pla de 
millora urbana del sector de 
la Bòbila de Sant Pere Mo-
lanta  i de La Plana de Moja, 
incorporant l’ampliació del 
termini, de 3 a 12 mesos,  per 
a que els promotors dipositin 
la garantia per a procedir a fer 
les obres.

Un altre acord va ser el de 
modifi car l’ordenança que regula l’ocupació d’espais pú-
blics, preveient la bonifi cació del 100% pels dispositius de 
recollida d’olis domèstics que es preveuen implantar pro-
perament al municipi en espais dels tres pobles i a les dues 
urbanitzacions,segons exposava el regidor de medi natu-
ral, Xavier Serramià.

També es va modifi car l’ordenança de tinença d’animals, 
incorporant que per a la concessió o renovació de llicèn-
cia d’animals potencialment perillosos cal que el propietari 
presenti declaració responsable de no haver estat sancio-
nat per infraccions greus o molt greus.

En el torn d’informacions de les diferents regidories, 
Josep Tort va exposar que en una reunió amb propieta-
ris del polígon de Sant Pere Molanta l’Ajuntament va rebre 
felicitacions per la decisió de deixar sense efecte la puja 
del 3% de l’IBI aprovada inicialment en les ordenances fi s-
cals municipals. També va exposar que s’estava treballant 
conjuntament amb els alcaldes afectats la reclamació de 
millores a la C15.

En el torn de precs i preguntes, CiU va insistir en de-
manar previsions per a la connexió del vial de servei en 
direcció Vilafranca a la C15, fi ns a l’eix Rossend Montané, 
i va preguntar per què no hi havia Casal d’Estiu la darrera 
setmana de juliol. Arantxa Torres va respondre que s’havia 
decidit així per raons pressupostàries, després de consta-
tar que era la setmana que menys usuaris tenia el servei. 
A pregunta de CiU, des del govern es va informar que da-
rrerament s’havia mantingut una reunió amb veïns de Sant 
Pere per a exposar que al Bisbat se li havia traslladat una 
proposta en ferm per l’adquisició de terrenys a Sant Pere 
Molanta i ara s’estava a l’espera de rebre resposta.

Es dediquen a inversions 281.000 euros de romanent de tresoreria
L’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió extraordinària de 

ple celebrada dilluns 30 de maig, ha aprovat per unani-
mitat una modifi cació de pressupost per valor de més de 
281.000 euros. L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, exposava 
que la convocatòria del ple venia motivada pel temor a que 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligués als ajuntaments 
a destinar els seus romanents de tresoreria a eixugar dèfi -
cit, malgrat tinguin una situació sanejada, com és el cas del 
d’Olèrdola. Josep Tort subratllava que l’acord de dedicar a 
inversions el romanent venia “a refermar l’autonomia muni-
cipal”,  afegint que la situació econòmica de l’Ajuntament 
estava sanejada “gràcies a la gestió prudent feta en els da-
rrers anys”.

Tal i com explicava el regidor d’Hisenda, Artur Santaca-
na, 245.000 euros dels 281.000 que s’incorporen al pressu-
post ho fan a través d’una partida “d’inversió en terrenys”. 
La resta es destina a suplementar partides com la piscina de 

Daltmar, manteniments en espais públics  com els polígons 
i reforç de les recollides selectives. Des de CiU es va votar 
a favor d’aquesta modifi cació  per “responsabilitat”, segons 
explicava el portaveu d’aquest grup, Josep Maria Sánchez. 
CiU també reclamava que s’atengués la reclamació “històri-
ca” d’adquirir  els terrenys del camp de futbol de Sant Pere 
Molanta, propietat del Bisbat.

Des del govern municipal es va assenyalar que en aques-
ta modifi cació no s’incorporava partida per l’adquisició dels 
terrenys de Sant Pere Molanta, perquè ja existia una partida 
específi ca  i sufi cient per aquest concepte en el pressupost 
aprovat pel 2012. L’alcalde donava a conèixer que al Bisbat 
ja se li havia fet una oferta en ferm i ara s’estava a l’espera 
de la seva resposta.

Josep Tort apuntava que la previsió és la de poder tenir 
marge ara per a altres inversions com el vial de servei paral·lel 
a la C15, o bé les obres del carrer Major de Sant Miquel. 
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La nova piscina municipal de Daltmar es podrà estrenar
aquesta temporada d’estiu

Les obres de la nova piscina municipal de Daltmar ja 
estan fi nalitzades i només resten per completar detalls per 
a que la instal·lació pugui ser estrenada  per la temporada 
de bany d’aquest estiu, des de Sant Joan fi ns a principis de 
setembre. Així ho van poder comprovar, en una visita feta 
a la piscina, la regidora d’urbanitzacions de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Eva Ruiz, i el mateix alcalde, Josep Tort. En-
tre els detalls que resten per fi nalitzar hi ha la col·locació 
d’algun element de mobiliari en els nous vestidors i en la 
zona de platja de la piscina.

Després d’aprovar-se en el darrer ple de l’Ajuntament  
el reglament del servei ara es procedeix a defi nir les taxes 
i a adjudicar el servei de manteniment. Les empreses que 
s’estan valorant inclouen dins les seves atribucions el con-
trol d’entrada i la vigilància de l’espai. Tenint en compte la 
viabilitat del servei, l’alcalde anunciava que  s’aprovaran 
unes taxes “el més assequibles possible” que incorporaran 
bonifi cacions amb abonaments per a 10 dies, per a un mes 
i per a tota la temporada.

Eva Ruiz explicava que, amb un centenar de persones, 

la instal·lació té la capacitat sufi cient per a acollir els usos 
de bany que, en els moments de màxima afl uència, es pro-
duïen en l’anterior piscina de Daltmar.

La nova piscina de Daltmar és la primera d’Olèrdola 
de titularitat municipal. Les obres també han comportat 
la construcció d’uns vestidors adequats tant per a donar 
servei a les instal·lacions esportives ara existents com per 
a les que es puguin anar fent en un futur en aquesta zona 
d’equipaments del municipi.

Elevada participació veïnal en la 
campanya de reforç del reciclatge

Els resultats de les recollides selectives obtinguts a 
Olèrdola són bons, però millorables. Aquest és un dels mis-
satges principals exposats en les xerrades de la campanya 
de reforç de les recollides selectives, que aquest juny tanca 
les sessions presencials als nuclis del municipi havent re-
collit una elevada participació de veïns. 

El regidor de medi natural de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Xavier Serramià, es mostrava satisfet per la implicació 
demostrada pels veïns i confi ava que ,amb un marge de 
temps sufi cient,  la campanya contribuirà a fer augmentar 
el percentatge de brossa que es recupera.

Les tècniques del Servei d’Educació Ambiental de la 
Mancomunitat són les encarregades de destacar durant les 
xerrades que no reciclar suposa malversar recursos, con-
taminar i surt més car. El 88% de la brossa es podria aprofi -
tar. En el cas d’Olèrdola, les dades indiquen que l’any 2010 
es van generar 3 milions de kilos de brossa, de les quals un 
46% es va recuperar. La dada és bona, però representa un 
“relaxament” si tenim en compte que l’any 2007 es va arri-
bar a la xifra del 57% de brossa recuperada.  La campanya 
també inclou el lliurament als veïns d’un joc de bosses de 
ràfi a per a la recollida selectiva a casa dels envasos, del 
paper i del cartró, i del vidre. A més d’aquestes bosses, 
també es lliura  un fullet informatiu i un magnètic per a la 
nevera.

L’Ajuntament obté un crèdit
sense interessos de 145.000 euros

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, el president de la Dipu-
tació de Barcelona, Salvador Esteve, i el president execu-
tiu de Catalunya Caixa, Adolf Todó, signaven el 9 de maig 
un crèdit per valor de 145.000 euros dins del Programa de 
Crèdit Local impulsat per la Diputació de Barcelona.

L’acord permet que l’Ajuntament només hagi de pagar 
l’amortització de capital, mentre que la Diputació subven-
ciona el 100% dels interessos, que suposen 30.000 euros. 
L’alcalde d’Olèrdola recordava que la quantitat del crèdit 
l’atorga la Diputació en funció de la població del municipi. 
Per Tort, aquesta operació s’emmarca dins la línea segui-
da pel govern municipal de buscar el màxim de recursos 
possibles, garantint que es compleixen els compromisos 
gràcies a la situació econòmica sanejada de que disposa 
l’Ajuntament. El crèdit obtingut es destinarà a pagar inver-
sions realitzades en serveis bàsics del conjunt del municipi, 
com la millora i adequació de l’enllumenat públic a la nor-
mativa. 

Eva Ruiz, regidora d’urbanitzacions, i Josep Tort, alcalde d’Olèrdola

L’alcalde signant el crèdit, amb el president de la Diputació, Salvador Es-
teve



Des d’APO  saludem un cop més a totes 
les olerdolenques i a tots els olerdolencs. 

En primer lloc aprofi tem aquesta colum-
na per felicitar als organitzadors de la Tro-
bada d’Olèrdola, molt i molt ben organitzat 
tot plegat i, a la vegada, agrair a tots i totes 
les veïnes l’èxit de participació, un cap de 
setmana on les persones del nostre municipi 
i les vingudes de fora, van gaudir d’un reguit-
zell  d’activitats, en aquest espai privilegiat. 
També volem felicitar tant  a la Núria Molist 
com als Geganters de Moja pel premis Ros-
send Montané.

En segon lloc, felicitar al Club de Fut-
bol Parroquial de Sant Pere Molanta per 
l’ascens aconseguit de manera contundent  
i brillant, al benjamí del Base Olèrdola per 
la mateixa raó, i al Club Judo Olèrdola pels 
seus excel·lents resultats del campionat de 
Catalunya. 

Tot plegat una mostra més que vivim en 
un municipi actiu i participatiu, però no no-
més això, sinó que aquesta activitat i parti-
cipació són d’una molt alta qualitat, tot i que 
alguns s’entestin en dir que amb ells tot es 
feia millor, la realitat és que no hi eren, no 
van participar-hi i tampoc se’ls va trobar a 
faltar.

Per altra part, ens ha arribat de fonts 
prou ben informades que el municipi ha 
guanyat el contenciós que alguns veïns de 

Can Trabal havien posat contra el municipi, 
la sentència és clara: s’ha d’acabar la urba-
nització, abans de poder exigir que s’hi facin 
dispendis de qualsevol mena.

I vet aquí que hem arribat al mes de 
juny, s’acaba el curs escolar, veritablement 
un curs molt agitat. Només recordar, des 
d’APO, el nostre reconeixement a la tasca 
de les mestres i els mestres que tenim al 
nostre municipi, estem de sort, i creiem que 
masses vegades ens en oblidem d’aquesta 
tasca pacient i continua que desenvolupen 
els professionals de l’educació.  Gràcies, 
gràcies i gracies. A la vegada, lamentar 
profundament la decisió del Departament 
d’Ensenyament de tancar l’Escola “Els 
Pins”. Entenem que vivim en moments difí-
cils; ara bé, dir mentides per argumentar el 
tancament creiem sincerament que no és el 
més correcte, sobretot si les mentides les 
diuen els representants del poble, ja sigui 
una consellera de la Generalitat o siguin els 
membres del grup de l’oposició municipal, 
curiosament són del mateix partit polític, per 
si algú no se’n havia adonat. Lamentable, 
des d’APO no se’ns acut cap més qualifi ca-
tiu, lamentable.

I lamentable és el que varem viure en 
el darrer Ple: recorden els membres de 
l’oposició fent una roda de premsa  explicant 
a tots els mitjans que la decisió de tancar 

l’escola “Els Pins” s’entenia en el context de 
crisi perquè no hi havia diners per invertir. 
Doncs ara resulta que això només serveix 
per la Generalitat, en canvi quan l’oposició, 
CiU, fa referència als diners municipals re-
sulta que la piscina de Daltmar hauria de ser 
olímpica i per comprar els terrenys del Bis-
bat el que demani l’església que pobreta no 
té diners. Bé, lamentable; això de la política 
professional porta a fer uns paperots que 
déu ni do.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi d’Olèrdola, 
ens adrecem de nou a vosaltres des d’aquest Butlle-
tí Municipal, el qual ja vam demanar com a mesura 
d’austeritat la seva supressió i en tot cas subsidiària-
ment la seva difusió mitjançant la web municipal. 
Creiem que el cost que representa de 1.000-  per edi-
ció es podria destinar a altres necessitats municipals, 
que no són poques. L’equip de govern es contrari a 
la seva supressió ja que això no permetria difondre el 
seu missatge de partit més que d´interès municipal. 
Demanem una refl exió de l’equip de govern, sense 
perjudici d’informar des de la web municipal a la que 
tothom té accés.
Volem informar-vos que en data 30 d’abril de 2012 es 
va celebrar el ple extraordinari per aplicar el romanent 
de caixa a l’exercici actual per poder disposar del ma-
teix, ja que cas contrari el mateix es destinaria a eixugar 
deute municipal. Aquest romanent va necessitar l’alta 
d’una partida pressupostària com és l’adjudicació de 
terrenys; des de CIU-Olèrdola vam demanar que una 
part dels mateixos anessin destinats a adquirir els te-
rrenys del Bisbat de Sant Pere Molanta, on està ubicat 
el camp de futbol i poder ampliar el mateix. La respos-
ta va ser un no rotund. Així doncs, poques expectati-
ves de solucionar aquesta petició històrica d’aquest 
nucli d’Olèrdola. Sembla ser que tindran la mateixa 
sort que altres equipaments municipals com la piscina 
de Can Trabal, el consultori de Moja, o el C/ Major de 
Sant Miquel. Tractarem de controlar el destí d’aquests 
diners que com bé us traslladem no  tenen partida 
concreta d’inversió, ja que la partida d’adquisició de 
terrenys no s’ho creuen ni ells, però vam decidir votar 
a favor per responsabilitat i per tractar d’atenuar els 
problemes de tresoreria municipal.
Volem informar-vos que ja tenim adjudicada la plaça 
de conserge de l’escola El Circell d’acord amb la borsa 
de treball convocada a l’efecte. Hem de dir que no hi 
ha hagut sorpreses tal i com vam avançar en sessió de 
ple municipal, la mateixa ha estat assignada en primer 
lloc a una extreballadora municipal, que justa o injusta-
ment no va poder assolir la seva plaça de funcionària, 
interposant un contenciós contra l’ajuntament i re-
clamant una important quantitat de diners pels anys 
de servei municipal, amb l’assignació de la plaça ha 

procedit a retirar la demanda. Pensem que aquesta 
forma de procedir no és la que es mereixen les 60 
persones que van participar d’aquesta “simulació” de 
convocatòria, totes elles necessitades de feina i amb 
situacions personals, moltes d’elles crítiques. Des de 
CIU-Olèrdola s’ha demanat mitjançant una instància 
les explicacions adients, fent reserva expressa de les 
accions que en dret corresponguin. Nosaltres no vo-
lem que els nostres representants facin ús dels recur-
sos de tots com si fossin particulars o de partit.
En l’últim ple es va tractar el tema del Casal d’Estiu 
municipal, indicant que causava sorpresa que el ma-
teix fi nalitzés el 20 de juliol amb els inconvenients que 
pot produir a les famílies del municipi. Des de l’equip 
de govern es va manifestar que no existia pressupost 
sufi cient. És indignant que no existeixi pressupost su-
fi cient per atendre els nostres nens i fer un cop de mà 
als nostres veïns del municipi perquè tinguin cobert un 
servei que permeti als pares tenir la tranquil·litat de te-
nir sol·lucionat aquest període de vacances dels nens, 
però aquesta no ha estat la única sorpresa ja que te-
nim informació que dins el període d’inscripció ja es 
troben 30 nens en llista d’espera i no pas per l’èxit de 
la convocatòria, sinó per la falta de previsió municipal. 
Desitgem que trobin la fórmula adient perquè ni un 
sol nen del municipi no pugui gaudir del casal d’estiu 
municipal.
D’acord amb el que anteriorment hem manifestat tam-
bé hem de dir que sí que existeix pressupost municipal 
per mantenir el cost de l’equip de govern de 7.000.-  
mensuals, el qual es manté constant, ja que com és 
normal les retallades són pels veïns del municipi. Te-
nint en compte que no són politics professionals no 
està gens malament. Per  aquesta partida, veïns del 
municipi, no existeix cap falta de pressupost.
El municipi d’Olèrdola no es aliè a l’actual crisi econò-
mica i comença a tenir una important taxa d’atur. Tot 
i no ser competència municipal, sí que seria impor-
tant potenciar una borsa de treball activa i tractar de 
col·laborar amb les empreses arrelades en els nostres 
polígons. Sabem també de les difi cultats de les ma-
teixes, però creiem que potser amb una atenció més 
personalitzada potenciaríem sense dubtes una interre-
lació a l’hora de seleccionar possibles contractacions 

de treballadors si tenim una borsa de treball activa i 
una confecció de currículums i persones que tingues-
sin el perfi l demanat per l’empresari. Fins i tot es po-
dria valorar signar convenis de col·laboració per pràc-
tiques i aprenentatge. Voldríem que l’equip de govern 
tingués en compte aquesta proposta que fa temps 
insistim, tenint en compte que el municipi d’Olèrdola 
té quasi 300 aturats.
Volem felicitar a tots els veïns del municipi per la troba-
da del Castell d’Olèrdola, en la que s’ha pogut gaudir 
de les diverses activitats organitzades, agraïr la parti-
cipació dels olerdolencs, així com de les diferents enti-
tats. També felicitar als veïns de Sant Pere per la seva 
trobada. Això demostra que el municipi és viu, parti-
cipatiu, i tots els nuclis, respectant el seu fet diferen-
cial. Volem agrair la dedicació i el temps que dediquen 
veïns i entitats a fomentar aquestes propostes lúdico-
festives, que tenint en compte la situació econòmica i 
social, sempre és d’agrair, així doncs, felicitats a tots.
També volem felicitar al Base Olèrdola, pel seu sopar 
de cloenda de temporada. Felicitar a la junta diversa, 
participativa i entregada a la causa, que és fomentar 
l’esport dels nostres nens. Agrair l’esforç i dedicació 
dels entrenadors i la participació dels nens, i no tan 
nens. Volem que aquesta escola de formació continuï 
sent una referència a l’Alt Penedès, i la nostra admira-
ció per tots els pares i mares que fan possible aquest 
projecte. Aquest sopar va reunir a quasi  400 perso-
nes en el Local Nou de Moja, on es va gaudir d’un 
bon ambient amb entrega de trofeus per tots els nens, 
trobant-se a faltar algun representant municipal, Alcal-
de o regidor d’esports. Potser sabien que el Local Nou 
de Moja no disposava d’aire condicionat i no estaven 
disposats a “suar la samarreta”.
Fem extensiva la felicitació al Sant Pere pel seu as-
cens, així com a la resta d’entitats esportives o cultu-
rals del nostre municipi, judo, rítmica, dansa, teatre......
Desitjar-vos a tots els olerdolencs i olerdolenques bo-
nes vacances d’estiu i sapigueu que des de CIU-Olèr-
dola estem al vostre servei per tots aquells assumptes 
que siguin del vostre interès, així com també estem 
oberts a suggeriments  per millorar i avançar en el nos-
tre projecte de municipi.
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Trobada de participació i convivència

Una didàctica exposició per 
conèixer l’església de Sant Miquel

La 32a Trobada d’Olèrdola, celebrada al Castell el 
darrer cap de setmana de maig, es tancava amb una      
fonamentada sensació positiva, tant pel funcionament 
com per l’elevada participació que de nou va registrar. 
Un dels indicadors ben visibles d’aquesta elevada parti-
cipació van tornar a ser les cues de cotxes aparcats diu-
menge a la carretera d’accés al castell, que van arribar 
més enllà de la Masia Segarrulls.

Alguns dels registres objectius que serveixen per di-
mensionar la gran afl uència de veïns són les 650 racions 
servides de la paella popular, les 400 de la botifarrada de 
dissabte al vespre o bé que es van omplir les inscripcions 
per participar dissabte a la tarda al tast de caves del mu-
nicipi. Un altre moment de gran afl uència de públic va 
ser durant l’exhibició de batuka i dels balls folklòrics.

Jaume Barri va tornar a entusiasmar al públic familiar 
amb el seu espectacle de diumenge a la tarda i la tiroli-
na gegant va funcionar amb més fl uïdesa que en altres 
edicions. Altres notes destacades de la Trobada van ser 
l’aportació de l’Associació Fotogràfi ca de Moja,  amb 
l’organització del primer ral·li fotogràfi c, que va comp-
tar amb una vintena d’inscrits, o bé l’activitat que van 
protagonitzar els més petis el dissabte a la tarda amb 

infl ables i tallers de reciclatge que oferia la Mancomuni-
tat. L’acampada va comptar amb la participació de 110 
persones, una xifra superior lleugerament a la mitjana 
dels darrers anys. Molts d’aquests acampats van poder 
gaudir d’un esmorzar popular que oferien veïns volunta-
ris del municipi el diumenge. També cal anotar la realitza-
ció del tercer torneig de petanca, gràcies a l’organització 
del Club de Petanca de Can Trabal.

Dins dels actes de la 
32a Trobada d’Olèrdola, 
dissabte a la tarda 
s’inaugurava l’exposició 
“De Sancti Michaelis a 
Sant Miquel, l’església de 
Sant Miquel d’Olèrdola 
del segle X al segle XXI”. 
La mostra restarà oberta 
a la sala d’exposicions 

Premi Rossend Montané pels
Geganters de Moja i Núria Molist

Els Geganters de Moja 
i Núria Molist, responsa-
ble de la seu d’Olèrdola 
del Museu d’Arqueologia,  
han rebut el premi Ros-
send Montané. L’acte de 
lliurament de la 20a edició 
del premi es realitzava diu-
menge 27 de maig al mig-
dia al Castell d’Olèrdola, 
dins de la programació de temporals del Conjunt d’Olèrdola fi ns el 28 d’octubre i 

permet seguir l’evolució de l’església de Sant Miquel, des 
de la seva fundació al segle X fi ns a l’actualitat.  L’acte 
d’inauguració de l’exposició va ser aprofi tat pel director 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Xavier Llovera, per 
a explicar que en aquesta “etapa crítica pressupostària” li 
agradaria que Olèrdola disposés de més mitjans. En aquest 
sentit va anunciar que enguany no es podria procedir a la 
restauració prevista a la muralla romana però sí que es pre-
veia per l’any que ve. L’altre gran “deute” era el de la res-
tauració del castell, del qual ara se’n fa una consolidació.

la 32a trobada del municipi. 
Núria Molist obté l’apartat honorífi c del premi per la 

seva dedicació i passió per Olèrdola, encapçalant la direc-
ció de la seu del Museu d’Arqueologia des de l’any 98 des-
prés de començar a fer-hi treballs a partir de l’any 86.Dels 
Geganters de Moja es reconeix la seva activitat participant 
en trobades arreu de Catalunya, difonent el nom de Moja i 
d’Olèrdola. També es recorda la seva capacitat organitzati-
va, amb la celebració que van acollir de la  13a Trobada de 
Gegants d’Escola de Catalunya.

Una quarantena de persones al sopar de regidors i exregidors
L’ambient de germanor presidia de nou el sopar de regi-

dors i exregidors, que divendres 25 de maig obria els actes 
de la Trobada d’Olèrdola, a la Masia Segarrulls. El sopar 
arribava a la seva 20a edició i es convoca amb la voluntat 
de recollir l’esperit d’unió que inspira la Trobada. Alhora, 
també es reconeix sense distincions de colors polítics la 
feina feta per les persones que han treballat per Olèrdola 
des de l’Ajuntament. 



Èxit d’inscripcions al Casal d’Estiu
Amb una mitjana superior als 100 infants inscrits per 

setmana, dilluns 25 de juny començarà a l’escola Circell 
de Moja el Casal d’Estiu d’Olèrdola. Es realitzarà durant 
quatre setmanes, sota la gestió del Consell Esportiu i 
tenint com a eix de dinamització les olimpíades. Una de 
les novetats serà l’ús de la piscina de Daltmar i es man-
tenen serveis gratuïts com el de transport i el d’acollida.

Els Diables de Moja 
poden estar satisfets 
dels resultats obtinguts 
en  la IV edició del Bin-
go Popular, que orga-
nitzaven dissabte 12 
de maig al Local Nou. 
Durant gairebé tota la 
tarda i vespre, des de 
les 6 fi ns prop de les 
10, el Local presentava 

Bingo Popular dels Diables
de Moja

Per cinquè any consecutiu, els agents municipals 
d’Olèrdola realitzen a les escoles una campanya d’educació 
viària, adreçada als alumnes de 3r a 6è de primària. El pro-
pòsit és el de  promoure conductes cíviques en l’ús dels 
espais públics entre la població escolar, a la vegada que es 
reforcen hàbits de prevenció per a evitar riscos.

Sessions d’educació viària
a les escoles

Simulacre d’incendi

El dissabte 19 de maig, un simulacre d’incendi forestal a 
La Muntanyeta mobilitzava a 150 persones i a una qua-
rantena de vehicles. L’acció va permetre millorar la co-
ordinació entre bombers i ADF’s i va evidenciar la ràpida 
capacitat de resposta del dispositiu

Primer aniversari del Casal 
d’Avis de Sant Miquel

Amb la satisfacció per la feina feta i l’ànim de consolidar 
l’entitat, el Casal d’Avis de Sant Miquel d’Olèrdola celebra-
va dissabte 19 de maig al vespre el seu primer aniversari. 
Un sopar-berenar que reunia a gairebé la totalitat de la vin-
tena de socis de l’entitat va servir per commemorar aquest 
primer any de vida del Casal.

un aspecte gairebé ple. La implicació de 64 empreses i es-
tabliments va permetre oferir generosos premis i la recap-
tació va supera els 1.000 euros. La quantitat es destinarà a 
fi nançar material adquirit pel funcionament de la colla i per 
a  poder garantir novetats que planifi quen els Diables per a 
fer actes ben lluïts per Festa Major. Trobada Popular de

Sant Pere Molanta
L’Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta ha 
expressat la seva satisfacció pel funcionament, el primer 
cap de setmana de juny, de la cinquena Trobada Popu-
lar de Sant Pere Molanta. Els actes van comptar amb una 
àmplia participació de veïns, especialment en la paella po-
pular de diumenge, que reunia a 280 persones a  l’interior 
de la Sala. Coincidint amb la Trobada també es va poder 
seguir l’espectacle de Sandra Rossi, “Disfresses enconta-
des”, inclòs dins del Festival EVA(En Veu Alta).



Butlletí Informatiu Municipal · Juny de 2012

Festa de les Famílies
de caràcter solidari

La Festa de les Famílies, organitzada diumenge 13 de 
maig per l’AMPA de l’escola Circell de Moja, aconseguia 
els seus propòsits. S’oferia una activitat lúdica, vinculada 
amb una motivació solidària, tot comptant amb la complici-
tat de moltes famílies de l’escola. Una de les novetats més 
remarcables van ser les curses de BTT que es van organit-
zar pel matí. Van comptar amb una cinquantena d’inscrits 
i es van fer en un circuit habilitat al sector de La Plana de 
Moja, gràcies a la col·laboració del club BTT El Bressol. En 
el balanç cal anotar que es van poder recollir 244 euros per 
a la Marató de la pobresa de TV3 i 125 persones es reunien 
en l’àpat de germanor.

Continuïtat a La Lleialtat
L’assemblea de la Socie-

tat La Lleialtat de Sant Miquel, 
celebrada dissabte 2 de juny, 
aposta pel manteniment de les 
activitats. L’assemblea també 
acordava iniciar l’actualització 
de la base de dades de socis i 
adaptar els estatuts a la norma-
tiva. L’actual Junta, presidida 

Olèrdola ja compta amb voluntaris per la llengua
Veïns del municipi ja s’han inscrit com 

a voluntaris per a participar en el programa 
“Voluntariat per la llengua”. La seva prime-
ra trobada per conèixer detalls del funcio-
nament d’aquesta activitat la mantenien 
dimecres 23 de maig,  al Centre Cívic Gat-
zara de Sant Pere Molanta.En la presenta-
ció del programa a Olèrdola es va confi r-

per Maria Montané, ha completat el segon dels quatre anys 
de mandat que s’ha fi xat.

Música clàssica a l’església de 
Sant Miquel

Amb un concert de música 
clàssica com el de dissabte 19 
de maig  a l’església de Sant Mi-
quel tothom hi surt guanyant. Els 
intèrprets, alumnes de l’Escola de 
Música de Vilafranca, treballen i 
posen a prova els seus coneixe-
ments. I els veïns poden gaudir 
d’una activitat gratuïta de qualitat 
al poble. A la satisfacció d’haver 
assolit aquest doble propòsit cal 
afegir  que l’activitat va despertar l’interès d’un bon nom-
bre de veïns, que gairebé omplien l’església de Sant Miquel 
per escoltar aquest concert de violoncel, centrat en bona 
part en peces de Bach.El concert comptava amb el treball 
conjunt de la Societat La Lleialtat i de l’Associació de Veïns 
de La Plana Rodona i era el primer lliurament d’un cicle que 
es vol programar de forma periòdica a Sant Miquel.

mar la participació de quatre veïns com a 
voluntaris, per bé que no es va poder arri-
bar a la formació de cap parella lingüística 
degut a la falta d’aprenents. En els propers 
mesos es confi a en què aquestes parelles 
es podran formar a partir de la participació 
de veïns que vulguin aprendre el català i 
practicar-lo conversant.

Programa Festa Major Moja
25, 26, 27, 28 i 29 de juliol de 2012

Dimecres 25
A les 20:00, a l’església, missa en 
honor a l’apòstol Sant Jaume.
Seguidament, en acabar la mis-
sa, es presenta el nou Ball de Cin-
tes de Moja
A les 20:00, al camp de futbol, 
partit de solters contra casats
A les 21:00, al pati de la capella 
de Sant Esteve, concert de gralla 
a càrrec dels alumnes del muni-
cipi.

Dijous 26
A les 19:00, a la plaça de 
l’Església, Inici de la capta a cà-
rrec dels Diables de Moja.
A les 21:30, al Local Nou, concert 
de jazz amb el grup Jazztira. Du-
rant el concert, cava i piscolabis 
pel assistents(preu:3 euros)

Divendres 27  
A les 17:00, al Local Nou de Moja, 
inauguració de l’exposició de fo-
tografi es a càrrec de l’Associació 
Fotogràfi ca de Moja.
A les 20:00, al Local Sant Jaume, 
Pregó
En acabar, ressopó
A les 22:30, amb sortida des del 
carrer Sant Jordi, Ball de foc , fi ns 
a la plaça de l’Església
Tot seguit: versos, a càrrec dels 
Diables de Moja

Dissabte 28
A les 09:00, al Celler Cooperatiu 
de Moja, esmorzar dels 5 euros
A les 10h i fi ns les 13h, a la ram-
bla Pau Casals. Tallers infantils i 
esmorzar pels infants.
A les 12:00, a la plaça de 
l’Església, sortida de la Timbarada

A les 17:00, a la pista poliespor-
tiva, circuit de patinets i monopa-
tins.
A les 20:00, amb sortida des de la 
plaça de l’Església, cercavila. En 
acabar, sopar d’entitats.
A les 00:00h a la plaça Pau Ca-
sals, Ball de nit i nit jove amb 
l’orquestra Gerunda. A la mitja 
part, actuació del Rítmica Olèrdo-
la i sorteig.

Diumenge 29
A les 07:30, a la plaça de 
l’Església, sortida de les matina-
des i toc de gralles pels carrers
A les 10  i fi ns les 13h, i seguida-
ment, de 17 a 19 h, a la Rambla 
Catalunya, Parc terrestre infantil. 
Preu simbòlic: 5 euros.
A les 10 i fi ns les 21h, a la Ram-
bla Catalunya, 7a Fira d’artesans 
amb varietat d’actuacions i activi-
tats per a tothom
A les 11 i fi ns les 13h, concurs 
de dibuix.
A les 12:00, actuació dels balls 
folklòrics 
A les 17:00, actuació d’aeròbic, 
rítmica i judo
A les 12:30, Repic de campanes
A les 13:00 Missa solemne en ho-
nor a Sant Jaume, amb les tradi-
cionals ofrenes i cant dels goigs. 
En acabar, a la plaça de l’Església, 
vermut popular.
A les 19:30h, a la plaça Pau Ca-
sals, concert amb el grup Trams, 
interpretant havaneres i cançons 
de cantautors catalans
Rom cremat a la mitja part
En acabar, traca de fi  de festa
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Reconeixement a Senén Ullate
Aprofi tant el darrer partit de lliga que l’AE Moja jugava 

a casa el dissabte 26 de maig, els tres clubs federats sè-
niors del municipi d’Olèrdola lliuraven una placa de reco-
neixement al porter Senén Ullate. Ho feien en motiu de la 
retirada d’Ullate de la pràctica federada del futbol. Als seus 
36 anys, el seu és un cas únic al municipi per haver estat 
porter dels tres equips d’Olèrdola. 

Molanta campió
A cinc jornades per acabar la Lliga, el Sant Pere Molan-

ta es proclamava, diumenge 29 d’abril, campió del grup XII 
de Tercera Catalana de futbol. El Molanta confi rmava el títol 
i l´ascens després de guanyar per 3-1 al Vista Alegre. 

L’equip molantenc ha exercit una autoritat incontestable 
durant tota la lliga al capdavant de la classifi cació.

Romeria del Rocío
el 16 i 17 de juny

La sortida de la romeria s’ha programat a les 6 de la 
tarda de dissabte 16 de juny, des de Daltmar, per arri-
bar a la fi nca municipal de la Muntanyeta seguint el 
camí de Can Castellví.  La imatge de la verge del Rocío 
serà acompanyada per la “Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Barcelona”.
A dos quarts de 10 de la nit es preveu que l’alcalde 
d’Olèrdola, Josep Tort, faci el parlament inaugural 
de la festa de la Romería. A continuació actuaran a 
La Muntanyeta Nando Santos, Lía, Vicente Valderas, 
Adrián Jara i Mary Chacón. Diumenge 17, a les 12 del 
migdia, s’ha programat una missa rociera cantada pel 
Coro Rociero Aire de las Marismas, d’Els Monjos. Se-
guidament se servirà una paella popular, al preu de 4 
euros la ració, incloent el plat de paella, pa i vi.

La Festa de l’Esport de nou a 
Olèrdola

Olèrdola ha estat un dels municipis de la demarcació 
de Barcelona que ha participat durant el primer cap de set-
mana de juny en la onzena Festa de l’Esport, promoguda 
per la Diputació. Al nostre municipi, aquest programa de 
foment de la pràctica esportiva popular ha comptat amb la 
implicació dels infants de les escoles esportives municipals 
i de les seves famílies. Dissabte 2 de juny van participar en  
partits de mataconills i de bàsquet, a la pista poliesportiva 
de Moja, així com en una cursa d’orientació pel poble.

Firamercat Sant Pere Molanta
DISSABTE 30 DE JUNY
21:30h Sopar popular i ball, a la plaça Bosquina. Tiquet 10 euros.

DIUMENGE 1 DE JULIOL
09:00h Inici de Firamercat
10:00h Esmorzar a la brasa, a la plaça Bosquina. Tiquet 2 euros.
12:00h Taller de castells
13:00h Actuació de la colla jove dels “Xicots de Vilafranca”, a la 
plaça Bosquina.
14:30h Dinar i pausa.
17:00h Concurs de munyir cabres, a la plaça Montserrat Roig.
18:00h Xocolatada popular
18:30h Espectacle infantil
19:00h Subhasta d’objectes antics i de col.leccionisme
19:00h Curset de tast de gintònics al Centre Cívic Gatzara.Ins-
cripció prèvia a arunha@hotmail.es i al telèfon 607 73 65 59.
Durant tot el matí demostració de puntes de coixí a càrrec de 
les puntaires d’Olèrdola. Hi haurà degustació de vins i caves del 
Penedès i embotits(tiquet 3 euros). Es faran tallers per als infants i 
demostracions artesanes. Les persones o entitats d’Olèrdola que 
vulguin posar parada ho poden concertar, de manera gratuïta, al 
626 81 0864 o al correu fjacobsacacha@yahoo.es


