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La taxa de les llars d’infants es calcularà
en funció de la renda familiar

L’Ajuntament arranja camins
a la Serreta i Daltmar

Hi haurà passeig de 
vianants de Moja
a Vilafranca

Can Trabal estrena espai de salut i
connexió a Internet

S’adjudiquen les obres de la rotonda d’accés a Moja i
de la nova plaça de Sant Pere Molanta
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S’arranja el camí d’accés a la Serreta que connecta amb la C15
Des de l’Ajuntament d’Olèrdola es dediquen recursos per a 

mantenir els camins del municipi. Durant la primera quinzena 
del mes de març, algunes de les actuacions de més enver-
gadura s’han centrat en l’àmbit de la Serreta. S’ha reasfaltat 
el camí que connecta la via de serveis de la C15 fins al camí 

Rossend Montané, sota de la hípica. Una altra actuació feta 
ha estat la d’arranjar trams d’un vial de la Serreta malmesos 
per l’acció de les arrels dels arbres. I l’actuació més visible es 
procedia a fer el 13 de març,  amb el reasfaltat i l’arranjament 
de l’accés a la Serreta venint des de la C15, en direcció Vila-
franca. El primer revolt del camí de connexió de la c15 amb 
la Serreta estava molt malmès a causa del trànsit de vehicles 
agrícoles, la qual cosa feia que la circulació per aquest punt 
fos molt problemàtica.

Des de l’Ajuntament es realitzen al llarg de l’any repara-
cions puntuals, assumides en bona part per la pròpia brigada 
municipal. Les tasques de més volum es planifiquen per agru-
par-les, com ha estat el cas d’aquest mes de març, perquè 
les actuacions de més envergadura necessiten de  maquinària 
que no disposa  l’ajuntament. 

En l’accés de la Serreta a la c-15 es van enllestir les tas-
ques de millora amb el reforçat dels laterals, cimentant-los per 
garantir una major durabilitat als vials. Durant la setmana se-
güent es va procedir a  l’arranjament de tres trams del camí 
d’accés de Moja a Daltmar, propers a la urbanització, mal-
mesos per les instal·lacions de la xarxa d’aigua d’ATLL. Les 
actuacions fetes han suposat una inversió de prop de 45.000 
euros per l’Ajuntament d’Olèrdola.

Olèrdola tindrà ordenança
de civisme i convivència

El propòsit és el de disposar d’un instrument per 
garantir un bon ús dels espais públics 

L’Ajuntament d’Olèrdola disposarà d’una ordenança de ci-
visme i convivència. Així ho ha anunciat Xavier Serramià, regi-
dor de Governació de l’Ajuntament, que avançava que aques-
ta nova ordenança es preveu aprovar de manera inicial en el 
proper ple municipal, que es planificava convocar per diven-
dres 27 de març. Serramià explicava que des de l’Ajuntament 
feia prop de dos anys que s’estava treballant una proposta 
d’ordenança que permetés cobrir el buit existent actualment. 
L’ordenança regularà aspectes de la vida en comunitat per a 
fer front a comportaments incívics que puguin sorgir, amb la 
finalitat de garantir un bon ús dels espais públics.

La voluntat de l’Ajuntament “no és sancionadora” i per això 
es donarà un marge ampli de temps per a que els veïns puguin 
conèixer els continguts més destacats de l’ordenança, abans 
de la seva aplicació efectiva

Les persones que puguin haver incomplert l’ordenança re-
bran prèviament advertiments.

El regidor de governació ha subratllat que disposar 
d’aquesta ordenança també havia estat una petició rebuda a 
l’Ajuntament per part de veïns del municipi.

La taxa de les escoles bressol s’establirà 
en funció de la renda familiar

La taxa de les escoles bressol d’Olèrdola incorporarà pel 
curs que ve canvis substancials. Tal i com ha avançat el regi-
dor d’ensenyament, Xavier Serramià, aquesta taxa deixarà de 
ser fixa i s’establirà en funció de la renda familiar. El propòsit 
és el d’afavorir que les famílies amb menys recursos puguin 
utilitzar aquest servei públic.

Les noves taxes es preveien aprovar en el ple municipal 
que es preveia celebrar  abans d’acabar aquest mes de març, 
amb l’edició d’aquest butlletí ja tancada. Així, les noves quo-
tes ja estaran vigents pel proper curs escolar 2015-16 i durant 
la preinscripció a les llars, pel mes de maig, les famílies podran 
disposar de tota la informació detallada. 

La introducció d’aquestes novetats en la taxa s’inscriu dins 
de la voluntat de l’Ajuntament de garantir una matrícula sufi-
cient a les llars d’infants d’Olèrdola. 

Les llars d’infants d’Olèrdola segueixen el calendari de ma-
triculació establert per la Generalitat, que fixa que el període 
de presentació de sol.licituds de preinscripció serà del 4 al 15 
de maig.
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Hi haurà un passeig per a vianants de Moja a Vilafranca
Qui circuli per la carretera de Moja a Vilafranca pot com-

provar com la via és molt utilitzada per vianants i ciclistes, que 
actualment s’arrisquen a fer aquest trajecte sense les mesures 
adequades de seguretat. Habilitar un carril bici i de vianants 
que segueixi el traçat d’aquesta carretera, la BV 2119, ha estat 
una reclamació històrica dels veïns. La Diputació de Barcelo-
na, administració titular de la carretera, al·legava que per mo-
tius tècnics no es podia fer aquest carril, especialment perquè 
no hi havia  l’amplada suficient en els ponts que travessen 
l’autopista i la nacional 340. Després de la insistència dels 
ajuntaments implicats, la Diputació ha elaborat un avantpro-
jecte que fa possible aquesta aspiració tan reclamada de con-
nexió segura  amb bicicleta i a peu de Moja a Vilafranca. Joan 
Forns, regidor de serveis municipals, explicava que tècnics de 
la Diputació han elaborat un avantprojecte que salva aquestes 
dificultats. L’avantprojecte ha comptat amb les aportacions 

A punt de començar les obres de
construcció de la rotonda d’accés

a Moja 
En el moment 

de tancar-se l’edició 
d’aquest butlletí, es-
tava a punt de forma-
litzar-se  l’adjudicació 
de les obres de cons-
trucció de la rotonda 
d’accés a Moja. Un 
cop feta l’obertura de 
pliques s’emetia el co-

Per a executar-lo, 
els ajuntaments 
hauran de cercar 
en el proper man-
dat municipal el 
suport econòmic 
dels nous respon-
sables de l’àrea 
de carreteres de 

dels serveis tècnics dels ajunta-
ments de Vilafranca i d’Olèrdola. 
El projecte modificat es  presen-
tarà als ajuntaments perquè els 
consistoris acabin aprovant el 
projecte. Joan Forns indicava 
que la voluntat de l’Ajuntament 
d’Olèrdola és la de procedir a fer 
aquesta aprovació del projecte 
en algun dels dos darrers plens 
que restarien fer abans d’acabar 
aquest mandat municipal. El 
projecte ha estat elaborat per 
encàrrec de la Diputació, que ha 
assumit el seu cost de redacció. 

rresponent informe amb la proposta d’adjudicació, 
que després ratificava  la Junta de Govern. El preu de 
la proposta millor puntuada és de 175.800 euros, iva 
inclòs, una quantitat que representa prop d’un 38% 
de baixa respecte el pressupost inicial. Aquest import 
l’assumeix íntegrament la Diputació de Barcelona.

La rotonda ha de millorar la seguretat en l’accés 
rodat a Moja. Les obres comportaran un lleuger des-
plaçament cap a la dreta del tram de carretera que 
finalitza a Moja i també suposarà arranjar els metres 
finals del vial que prové del polígon del Clot de Moja.  
La rotonda projectada tindrà un illot central amb un 
diàmetre de 13 m, un carril de circulació interior de 
7,50 m, formant un diàmetre exterior de 28 m. Per se-
guretat, també es desplaçarà la creu de terme en un 
espai que quedarà entre la carretera i el carrer d’El 
Camp. Les obres es preveuen iniciar durant les prope-
res setmanes i el termini d’execució serà de 3 mesos.

Espai lúdic i de salut a Can Trabal
Dissabte 14 de març tenia lloc 

l’acte de presentació de l’espai lú-
dic i de salut per a la gent gran 
instal·lat en la zona d’equipaments 
de Can Trabal. La jornada va incor-
porar una sessió pràctica guiada per 
l’especialista Josep Ciércoles, mo-
nitor dels cursos de gimnàstica per 
a gent gran,  que va ser seguida per 

la Diputació que puguin prendre possessió després de les 
properes eleccions municipals.

Joan Forns precisava que el camí per a vianants i bicicletes 
tindrà una amplada de 2 metres i 10 centímetres en gairebé tot 
el seu recorregut.

El passeig estarà separat de la carretera amb les biones 
existents, revestides de fusta. El tram del pont de la carre-
tera n340 serà més estret i tindrà una amplada d’1 metre i 
80 centímetres; mentre que el tram del pont de l’autopista 
passarà a ser d’un metre i 30 centímetres d’amplada. El carril 
s’iniciarà a Vilafranca, en la rotonda que connecta la carretera 
Bv 2119 amb la Ronda de Mar. Es preveu que el seu accés a 
Moja es faci habilitant amb una pendent suau un antic camí 
existent davant la zona de desballestament de cotxes, sota 
de l’àrea d’emergències de contenidors. En tot el seu reco-
rregut, de prop de 1.400 metres, només hi haurà un únic punt 
d’intersecció del carril amb una via per a vehicles, que serà la 
incorporació a la carretera BV2119 del camí asfaltat que prové 
del carrer del Camp, des de l’àrea d’emergència. En aquest 
encreuament,  s’hi preveu fer un pas elevant de vianants. Se-
gons les primeres estimacions de la Diputació, l’execució del 
projecte pot suposar una inversió de prop de 450 mil euros.

una trentena de veïns. Durant el seu parlament, l’alcalde d’Olèrdola, 
Josep Tort, es mostrava orgullós perquè després de 12 anys al govern 
s’havia assolit un espai d’equipaments a Can Trabal “amb la participa-
ció de la  gent”. En aquests tres darrers mandats municipals a la zona 
d’equipaments d’aquest nucli d’Olèrdola s’hi ha adequat una zona de 
jocs infantils, amb renovacions recents. També s’hi han habilitat es-
pais amb taules de picnic, pistes de petanca i ara aquest espai lúdic i 
de salut. Altres actuacions en aquest entorn han suposat l’arranjament 
de deficiències estructurals a la pista poliesportiva, la millora del dre-
natge i la neteja de la zona verda propera. La regidora de gent gran, 
Arantxa Torres,  recordava que aquest espai de salut s’havia obtingut  
gràcies al suport que l’Ajuntament d’Olèrdola havia assolit per part 
d’una altra administració, en aquest cas la Diputació de Barcelona, 
seguint el criteri municipal d’obtenir el màxim de suport possible per 
a fer realitat inversions. Torres també indicava que és un espai obert a 
tot el municipi i diferent de l’equipament de salut que ja està instal·lat 
al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta.  El regidor d’urbanisme, 
Juanma Samblás, veí de Can Trabal, manifestava la seva il·lusió per 
l’estrena d’aquesta millora i posava l’accent en la participació activa 
de la gent gran a Can Trabal. Samblás també subratllava que dins de 
les seves possibilitats, l’Ajuntament millorava la zona esportiva perquè 
és l’àmbit de competència municipal.

Tindrà 1.400 metres
de longitud

L’amplada serà de 2’10 metres



Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
Volem aprofitar aquest últim butlletí de la 

legislatura per fer un recordatori del que han 
estat aquests darrers 4 anys de govern d’Alter-
nativa per Olèrdola. Han estat uns anys on ens 
ha tocat conviure amb una època econòmica 
difícil i amb uns canvis legislatius molt impor-
tants, especialment per l’administració local.

Podem dir que ApO ha sabut gestionar 
aquests temps de crisi,  mantenint els serveis a 
les persones, donant subvencions a les entitats 
del municipi, mantenint  l’equilibri pressupos-
tari de l’Ajuntament  i rebaixant l’endeutament 
d’aquest. I tot això, sense apujar impostos.

Val a dir, que durant els tres primers anys 
de legislatura no s’han pogut fer grans inver-
sions, ja que, en primer lloc  la nostra prioritat 
sempre han estat les persones i hem cregut 
necessari destinar els recursos disponibles a 
cobrir les necessitats socials dels nostres ve-
ïns. I en segon lloc, les diferents administra-
cions nacionals han deixat de donar recursos 
econòmics per inversions locals i, fins i tot, per 
despesa corrent, com venien fent en anys an-
teriors.

Però aquestes dificultats no ens han vin-
gut de nou al grup d’Alternativa per Olèrdola, 
ja que fa 12 anys quan vam entrar al govern 
ens vam trobar amb un Ajuntament endeutat 
al límit legal, amb molts temes encallats, un 

consistori sense estructura...i en aquest temps 
hem aconseguit:

• Un ajuntament sanejat econòmicament
• Inversions fetes amb 70% de diners que 

vénen d’ altres administracions 
• Més de 13.000.000 d’euros en inversions
• Impostos congelats els darrers anys
• Més entitats que reben subvencions
• Complim l’equilibri pressupostari 
• Només el 20% d’ endeutament i aquest 

al 0% d’interès
• Pagament de factures a proveïdors ens 

menys de 20 dies
• Resolució de la majoria de temes que es 

van trobar encallats (rotondes i escola de St. 
Pere Molanta, c/Major de St. Miquel, local St. 
Jaume de Moja, ...

• Suport al dret a decidir
• Més serveis a les persones

Per tot això creiem que ApO amb la seva 
experiència, la seva forma de ser transparent i 
plural de servei a les persones,  la seva capaci-
tat contrastada de gestió i la seva adaptació als 
canvis ens posiciona com a un equip preparat 
per gestionar la propera legislatura. 

Alternativa per Olèrdola vol agrair, l’enor-
me tasca que han fet durant els darrers anys 
l’actual alcalde Josep Tort i Miralles i el regidor 
Joan Forns Romeu. 

En Joan Forns ha estat regidor de diferents 

àrees però voldríem ressaltar la seva etapa 
inicial com a regidor d’Hisenda, en la qual va 
aconseguir sanejar l’ Ajuntament en menys 
temps del que tothom esperava i la seva etapa 
com a regidor de Via pública , etapa que ha vis-
cut amb passió i amb la que ha pogut finalitzar 
molts dels temes endèmics.

En Josep Tort, ha estat l’ alcalde que més 
anys ha governat aquest Ajuntament i que més 
recolzament popular ha tingut. Ha estat un al-
calde apassionat pel seu municipi, per la seva 
història i la seva gent. Sempre generós, proper 
i dialogant,  sempre posant per endavant el bé 
del municipi i dels seus veïns. 

Volem agraïr-los a tots dos, el seu compro-
mís amb la gent del municipi, emprant moltes 
hores de dedicació personal per fer que Olèr-
dola tingui un bon present i sigui un municipi 
amb un gran potencial de futur.

Us desitgem molt bona sort en tot allò que 
feu a partir d’ara.

Podeu seguir-nos a Twitter  @APOLERDO-
LA i al web http://alternativaperolerdola.blogs-
pot.com.es/?m=1 

Feu-nos arribar els vostres suggeriments a 
alternativaperolerdola@gmail.com
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Quan el partit del govern ha d’aprofitar l’escrit 
al butlletí municipal per justificar l’acció de go-
vern, vol dir que no anem bé. 

Senyors, una sentència judicial és imparcial. 
Pots estar d’acord o no, depenent normalment 
si et donen la raó o no, però en cap cas, ha de 
ser justificativa per atacar un mitjà de comu-
nicació, intentant acusar-lo de parcialitat. Però 
en tot cas, senyors , no mateu al missatger, la 
sentència és pública i s’ha publicat en més mit-
jans de comunicació. 

Senyors, el jutge no els hi ha donat la raó i la 
seva defensa la hem pagada tots, encara que 
els diners surtin de la Diputació, són diners de 
tots , que podien haver estat destinats a ajuts 
socials o al menjador de l’escola bressol, que 
heu tancat al Pàmpol. Per tant, sí ens costa 
diners i sí hem pagat una part d’aquesta de-
fensa. 

Senyors, al butlletí municipal anterior diuen 
que són independents i sense lligams polítics, 
ens preguntem: què no estan amb coalició 
amb PM, un partit lligat al PSC?. És que el PM 
no és un partit polític?. 

Diuen també que “son transparents i una ma-
nera de fer eficient”. 

És transparència, que l’acta del ple del 3 de 

novembre de 2014 encara no estigui aprova-
da? No, no són transparents, han passat gai-
rebé cinc mesos i no han fet ni un ple ordinari, 
no han aprovat l’acta i ho estem esperant per 
verificar la transcripció de l’acta i els acords. 

Eficaços? Si la eficàcia la valoren per la vegada 
que han repetit concursos , són molt eficaços. 
En els últims mesos , quantes vegades han tin-
gut problemes o han hagut de repetir-se con-
cursos? Varies,... neteja d’edificis, neteja viària, 
concurs de la gestió de la piscina de Daltmar, 
gestió del bar del local Sant Jaume, gestió ex-
terna de les llars d’infants, menjador de l’esco-
la el Pàmpol, contribucions especials del carrer 
Major, etc... No calen més comentaris. 

Volem donar les gràcies als nostres veïns per la 
bona acollida que han tingut les iniciatives po-
sades en marxa per CiU Olèrdola durant aquest 
mes, per conèixer la seva opinió. Una són les 
reunions amb associacions culturals del nostre 
municipi, que esperem finalitzar en els propers 
dies, on hem pogut escoltar directament les 
necessitats i opinions dels seus representants. 
Ens han permès recollir molt bones propostes i 
s’han detectat mancances que podrien ser re-
soltes amb bona voluntat. 

I una altra actuació és la de l’enquesta veïnal. 
En aquesta actuació hem passat un full d’en-
questa casa per casa (on no cal posar cap 

dada personal), per tenir de primera mà, i de 
forma directa, l’opinió de tots vosaltres. S’ha 
repartit a tots els nuclis i ja tenim algunes res-
postes, tant per l’enquesta com pel correu 
electrònic. Moltes gràcies a tots per participar 
i fer possible que aquesta iniciativa tingui un 
resultat positiu. 

Us assegurem que ho tindrem en compte en 
la nostra acció de govern, si es donés el cas. 

Desitjar-vos uns bons dies de descans en Set-
mana Santa. 
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La xarxa municipal WIFI arriba a Can Trabal
A Can Trabal existeix un gran interès veïnal per millorar la 

connexió a Internet. Bona mostra d’això va ser l’elevada par-
ticipació que va registrar una reunió informativa dedicada a 
aquesta temàtica, celebrada divendres 20 de març al vespre. 
Convocada per l’Ajuntament d’Olèrdola, la trobada tenia el 
propòsit d’exposar als veïns els detalls de la imminent entrada 
en servei de la xarxa WIFI municipal a Can Trabal. 

Com en la resta del municipi, el servei serà prestat per WIFI 
Penedès, l’empresa adjudicatària de l’explotació de la xarxa 
municipal d’antenes. Jordi Bastardes, el seu responsable, 
confirmava que els veïns de Can Trabal ja podran contractar el 
serveis de l’empresa durant el mes d’abril. 

WiFi Penedès ofereix tres tipus de connexió: la bàsica d’1 
mega, al preu de 12 euros el mes; la estàndard, de 3Mb, a 
18 euros mensuals;  i la connexió premium, que garanteix un 
mínim de 6Mb, a 24 euros al mes. A aquests imports, caldrà 
afegir els 120 euros de l’antena, els 48 per la instal·lació i, en 
cas de necessitar-ho, 36 euros per repetir la senyal wi-fi dins 
de casa. 

Xavier Serramià, regidor de TIC de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
recordava que la posada en marxa del servei de wifi a Can Tra-
bal s’ha retardat perquè ha calgut esperar a que l’Ajuntament 
d’Olivella autoritzés la instal·lació d’una antena a Can Surià. 
Serramià també exposava que des de l’Ajuntament s’està tre-
ballant per portar la fibra òptica al municipi, mantenint contac-
tes amb els operadors, així com  a través del pas d’aquesta 
tecnologia per la C15.

S’inicia la facturació electrònica a 
l’Ajuntament d’Olèrdola

Des d’aquest mes de gener, els proveï-
dors de l’Ajuntament d’Olèrdola poden pre-
sentar les seves factures en format electrò-

nic. L’entrada en vigor el passat 15 de gener  de l’article 4 de 
la Llei 25/2013, d’Impuls de la factura electrònica i creació del 
Registre Comptable en el Sector Públic, obligava a les admi-
nistracions a posar en marxa aquest servei de facturació elec-
trònica. I a Olèrdola l’experiència està sent molt satisfactòria, 
amb un nivell d’ús que supera les expectatives inicials.

La factura electrònica és un document que substitueix la 
factura en format paper, contenint les mateixes dades. El ser-
vei el pot utilitzar tothom que emeti factures a l’Ajuntament 
i és obligació en el cas de factures de més de 5.000 euros. 
El format electrònic garanteix seguretat, seguint les directrius 
fixades per l’estat en la implementació d’aquest servei. També 
suposa pels proveïdors la reducció de costos i agilitat en la 
tramitació.

Des de l’Ajuntament s’ha constatat que les empreses dis-
posen dels mecanismes necessaris per a utilitzar el servei, in-
dependentment del volum de la companyia. Un bon indicador 
és que en només un mes i mig s’havien presentat 150 factures 
electròniques a l’Ajuntament.

La factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic garanteix l’ intercanvi de la in-
formació sense error entre Administració i proveïdors. També 
permet que el registre d’entrada de les factures electròniques 
per part de les administracions es faci en un termini màxim de 
24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de 
tramitació. El portal de recepció de les factures electròniques 
de l’Ajuntament es troba a la Seu Electrònica. Podeu obtenir 
més informació al web de l’Ajuntament: www.olerdola.cat

Les dades de l’Ajuntament,
accessibles al portal

de transparència

Obrir el 100% de l’Ajuntament al ciutadà. Amb aquest pro-
pòsit, l’Ajuntament d’Olèrdola ha activat un portal de trans-
parència a internet, operatiu des d’aquest 23 de març. A tra-
vés d’aquest recurs a la xarxa, accessible des de la web de 
l’Ajuntament,  el ciutadà pot disposar de tot tipus de dades 
relatives a la gestió quotidiana de l’Ajuntament. El portal de 
transparència se sustenta en tres àmbits bàsics a partir dels 
quals s’organitzen les dades i els serveis als quals es pot tenir 
accés: Transparència, Dades Obertes i Participació. 

En l’àmbit de transparència es pot consultar informació 
econòmica i financera, normativa i informació jurídica, con-
tractació, urbanisme i obres públiques, així com informació 
institucional i de planificació. En els apartats de Dades Ober-
tes i Participació, els ciutadans poden sol·licitar dades, com-
partir aplicacions i suggerir idees.

El d’Olèrdola és el primer portal de transparència opera-
tiu, amb aquest volum de dades, existent en un municipi de 
menys de 5.000 habitants.

Reunió informativa, divendres 20 de març



Els grups de carnaval de Moja i Sant Pere,
entre els més reconeguts del Penedès
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El grup de Carnaval de 
Moja, amb “Gel i Foc a Moja”, 
és un dels grups que millors 
sensacions poden tenir a 
l’hora d’analitzar el seu pas 
pel carnaval d’enguany. Han 
estat dels grup més premiats 
en les rues del Penedès. Van 
fer-se amb el primer lloc a 
Calafell, obtenien el segon 
a Cunit i també assolien un 
meritori segon lloc a la rua 
de divendres de Vilafranca. 
Per acabar, guanyaven la rua 
de Santa Fe. En totes aques-
tes rues, els jurats quedaven 
captivats per una proposta 
espectacular inspirada en la 
sèrie televisiva “Juego de Tro-

carnaval més destacades del 
Penedès. La seva proposta 
era “Món Glaçat”. La carros-
sa, amb una bola del món 
glaçada que guardava en el 
seu interior un estel, ha re-
querit màxima dedicació i tre-
ball. Però si hem de subratllar 
algun aspecte del grup ens 
hem de referir a la seva ener-
gètica i nombrosa comparsa, 
integrada en la seva majoria 
per noies molt joves però on 
també hi era perceptible la 
representació masculina. Han 
estat 207 les persones que 
han donat vida a aquest grup, 
convertint-se en tota una re-
ferència ja quan es parla de 

nos”. A més de la carrossa, amb la gran trona i els dracs com 
a elements destacats, el grup també oferia una disfressa que 
cuidava tots els detalls. Del barret, reproduint un cap de drac, 
en destacaven els ulls il·luminats. Per a molts, tampoc pas-
sava desapercebut que els 115 balladors comptaven amb dos 
dracs més, un en un braç i l’altre en una mà. Les coreografies 
han estat també un dels punts forts d’un grup que aquest any, 
per idea i per execució del projecte, ha acaparat molts premis.

D’altra banda, el Grup de Carnaval de Sant Pere Molanta 
s’ha mantingut aquest 2015 com una de les agrupacions de 

carnaval al Penedès. Van ser primers en la rua del Vendrell  i 
van obtenir el primer premi al concurs del Casino. També van 
guanyar el concurs de la Ràpita i es van endur el tercer lloc en 
el concurs de la sala La Flama de Vilafranca. I des d’aquest 
2015 cal fet notar que Sant Miquel d’Olèrdola és la seu d’un 
grup de Carnaval actiu en les rues del Penedès. Es tracta de 
“Tots per un”, un grup implantat primer a Sant Cugat i que fins 
l’any passat tenia la seva seu als Monjos. Amb la comparsa 
“Circus”, aquest any reunien a 85 persones provinents de di-
ferents localitats de la comarca, incloent veïns de Sant Miquel.

S’adjudiquen les obres d’urbanització de la nova plaça de Sant Pere Molanta 
L’Ajuntament d’Olèrdola ha adjudicat per un preu de 76.136 

euroa les obres d’urbanització de la nova plaça de Sant Pere 
Molanta. La nova plaça s’adequarà al carrer Llevant, davant de 
l’edifici de la llar d’infants El Pàmpol, i incorpora la millora de la 
connexió d’aquest espai amb el carrer Font Tallada.

L’import d’adjudicació suposa un 32% de baixa sobre el 
pressupost de licitació.L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, també 
subratllava que gairebé el 100% de l’import de l’actuació està 
subvencionat, la qual cosa demostraria que el govern segueix 
fent una gestió acurada dels recursos municipals tot procurant 
que les inversions incorporin el màxim d’imports subvencio-
nats. Els objectius del projecte són urbanitzar l’espai, creant 
una zona d’estada i una altra zona  de joc. També s’urbanitzarà 
el carrer de connexió entre l’aparcament del carrer Font-talla-
da i el carrer Llevant i s’adequaran les xarxes de serveis a la 
normativa. El termini d’execució de les obres és de tres mesos.

Comparsa del grup de Moja

El grup de Sant Pere l’integraven 207 persones “Tots per un” té la seu a Sant Miquel
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Mural de ceràmica dedicat
als Castellers de Vilafranca

La inauguració del mural de ceràmica dedicat als Caste-
llers de Vilafranca, instal·lat a Sant Pere Molanta, es conver-
tia diumenge 22 de març en un emotiu acte d’homenatge a 
Josep Boada i Esteve. Els Castellers de Vilafranca van oferir 
la seva primera actuació de l’any 2015 plantant castells de 7 
i els gegants de Sant Pere Molanta van participar, estrenant 
el ram de Griselda. Però sens dubte, un dels moments més 
recordats es va viure amb la descoberta de la part del mural 

Es recullen 25 donacions
de sang a Moja

Fins a 25 donacions de sang es van recollir a Moja en 
l’estada que feia dilluns 16 de març un equip del Banc de 
Sang i Teixits. Quatre persones més van fer l’oferiment de 
donar sang, però no el van poder acabar de concretar per 
diversos motius. Una de les dades més positives de la jornada 
va ser que hi van haver dues persones que donaven sang per 
primera vegada.

La novetat principal de la campanya de captació de sang 
a Moja ha estat el canvi d’emplaçament. Es deixava el con-
sultori mèdic, lloc habitual fins ara, i l’equip del Banc de Sang 
passava a instal.lar-se a la sala polivalent de la planta baixa 
del Centre Cívic La Xarxa per guanyar comoditat. 

que quedava tapada, 
deixant veure la tota-
litat d’una obra de 5’5 
metres d’alçada i de 
2’5 d’amplada, col.lo-
cada a la façana late-
ral de la casa de Josep 
Boada. El mural repro-
dueix el primer 4 de 
9 sense folre que els 
Castellers de Vilafran-
ca van descarregar en 
la Diada de Tots Sants 
de l’any 2012. L’obra 
va ser iniciativa de Jo-
sep Boada i ha estat 
realitzada per l’artesà 
de Castelló Ferran 
Guallart, que ha pintat 
totes i cadascuna de 
les 84 rajoles que el 
composen. 
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La Marxa BTT de Moja ha comptat amb 499 inscrits
José López Calero, de Cicles Sans, ha guanyat la 13a 

edició de la Marxa BTT de Moja, disputada diumenge 22 de 
març. Ho feia amb un temps d’1 hora , 22 minuts i 48 segons. 
En segona posició s’ha classificat Roger Serrano, amb un 
temps d’1:23:16 i tercer ha estat Àlex Caballero, amb 1:24:08. 
En l’apartat femení s’ha imposat Mercè Seguí, que va comple-
tar els 33 quilòmetres de recorregut amb un temps de 2 hores, 
1 minut i 55 segons.

La d’aquest 2015 serà una Marxa recordada per l’esclatant 
èxit de participació. I és que fins a 499 ciclistes es van aca-
bar inscrivint, dels quals 475 van acabar prenent la sortida. 
L’organització, capitanejada pel Club BTT El Bressol, va su-
perar amb solvència el repte que suposava  haver d’assimilar 
aquesta allau d’inscrits: inclús va tenir temps d’introduir lleu-

gers retocs de darrera hora en el circuit per evitar complica-
cions als participants, després de la continuada pluja del dia 
anterior.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola, fax
Ajuntament d’Olèrdola, Agents municipals
Mossos d’Esquadra (comissaria de Vilafranca)
Hospital Comarcal
Creu Roja
Farmàcia de Moja
Farmaciola de Sant Pere Molanta
Sanitat Respon. Generalitat
Consultori Mèdic de Sant Pere Molanta
Consultori Mèdic de Moja
Emergències de Catalunya
CEIP “El Circell”, Moja
CEIP “Rossend Montané”, Sant Pere Molanta
Escola Bressol “Gotims”, Moja
Escola Bressol “El Pàmpol”, Sant Pere Molanta
Canal 20 Ràdio Olèrdola
Taxi Olèrdola
Deixalleries d’Olèrdola
Deixalleria de Vilafranca
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Servei d’informació de la Generalitat
Servei Jove Olèrdola                     
Dipòsit comarcal de runes

938 903 502  
938 171 059
938 901 670  
938 921 154
938 180 440
938 923 232  
938 903 619  
938 923 862  
902 111 444  
938 920 749  
938 170 363  
112
938 171 452  
938 181 844  
938 172 792  
938 923 593  
938 915 420  
629 364 338  
938 903 502  
937 431 482  
938 900 000  
012
647 41 68 64  
93 890 25 88  

S’habilitarà un circuit estable de running a la Muntanyeta
L’Ajuntament d’Olèrdola està enllestint el projecte definitiu 

per habilitar un circuit estable de running a la finca municipal de 
la Muntanyeta. Els primers estudis ja s’han portat a terme, amb 
la implicació del Club BTT “El Bressol”, l’entitat del municipi que 
s’ha especialitzat durant els darrers anys en l’organització de 
curses de muntanya i crosos a Olèrdola.

Tal i com avança el regidor de medi natural de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Xavier Serramià, el circuit estable de running s’ubicarà 
en la zona de l’antic abocador, al marge dret de la finca segons 
s’entra pel seu accés principal. El projecte contempla un circuit 
de 2 quilòmetres de recorregut, amb la possibilitat d’adaptar 
la distància segons les necessitats de les proves i incorporant 
trams amb amplades de 8 metres per facilitar les sortides de les 

curses. Aprofitant el pro-
jecte també es farà arribar 
punts d’aigua a la zona de 
barbacoes. El circuit incor-
pora dues zones d’aparells 
d’escalfament i també es 
preveu habilitar una zona 
amb pista d’skate, així com ubicar-hi mobiliari urbà i regenerar 
la zona paisatgísticament amb arbres d’espècies autòctones.

El club BTT qualificava la iniciativa com a “genial” i pronos-
tica que serà un lloc de referència pel conjunt del Penedès per-
què un circuit estable d’aquestes característiques fins ara no 
existeix a la comarca.

35a Trobada 
d’Olèrdola

Se celebrarà els dies
29, 30 i 31 de maig de 2015 

Ben aviat, la programació! 


