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Dades d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS
MUNICIPI
Emergències ________________________112
Ajuntament __________________________938 993 011
Avaries Aigües ______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal __________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern _______938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal _____________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau _________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern ___________938 994 267
Farmàcia d’Ordal ____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau ________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats _______938 993 499
Residència Castell de Subirats ________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal) _________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern ____________938 994 170
Ateneu Ordalenc _____________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau __________938 993 394
Fundació Pro Penedès _______________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern _______________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal _________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau _____________938 993 393
Escola Subirats (Lavern) ______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal) _______________938 179 132
Escola Sant Jordi (Sant Pau) __________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní __938 912 061
Taxis
Xavier Anglada ______________________619 144 943
Autocars Vendrell ____________________938 922 544
669 776 868
COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès _____938 900 000
Bombers de Vilafranca _______________938 922 080
CAP Alt Penedès ____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca _______________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca _____938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles _____________977 393 715
ITV de Vilafranca _____________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní ___936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca ______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca ____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca __938 172 845

HORARIS D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC
AJUNTAMENT 
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h (visites concertades i registre)

SERVEIS SOCIALS  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social

CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres, de 9 a 12 h
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 13.30 h

DEIXALLERIA
Dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 14 h

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Divendres, de 10 a 12 h

ARQUITECTE MUNICIPAL  
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h

ENGINYER MUNICIPAL  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h

TÈCNICA MEDI AMBIENT  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

• Pere Pons i Vendrell ponsvp@diba.cat
Alcaldia, Planificació del Territori i Obra Pública
Dilluns, dimecres i divendres  
(visites concertades)

• Lluís Ràfols i Bages rafolsbl@diba.cat
Urbanisme i Cultura
 Dilluns, dimarts i dimecres matí  
(visites concertades)

• Ferran Planas i Vilanova
ferranplanasvilanova@gmail.com
Governació i Hisenda
Divendres, de 17 a 19 h
Dilluns a dimecres, a partir de les 18.30 h
(visites concertades)

VISITA AMB ELS REGIDORS
• Llorenç Ros i Peiron rospll@diba.cat

Serveis, Medi Ambient i Participació Ciutadana
Dijous, de 18.30 a 21 h (visites concertades)
Dissabtes, de 10 a 13 h

• M. Teresa Catasús i Vilamós catasusvm@diba.cat
Ensenyament, Agricultura, Turisme i Promoció 
Econòmica
Dilluns, de 9 a 13 h
Dimecres, de 17.30 a 19 h (excepte estiu)

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat, 
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Altres dies (visites concertades)
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Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Índex / Editorial
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Benvolguts veïns i veïnes, encarem el darrer any de legislatura, 
amb moltes oportunitats.
Estem a l’any del tricentenari, “Tres-cents anys dels fets de 1714. 
Recordant la nostra història amb la mirada posada al futur”, sota 
aquest lema es promouran actes a tot Catalunya. És un any per a la 
reflexió, serà l’any de la consulta, és l’any en què el poble català ha 
decidit per majoria dels seus parlamentaris fer la consulta al poble 
el 9 de novembre del 2014, amb una pregunta oberta a diferents 
fórmules però posant punt final a un procés en el qual el poble 
català serà consultat.
Sóc dels que crec que hi haurà consulta en alguna de les possibles 
fórmules, en qualsevol democràcia el poble és el que decideix i la 
seva sobirania és les majories. El resultat de la consulta que es farà 
(perquè, si no es fa, qualsevol altra alternativa és més complexa i 
pot portar resultats més radicals), ha de ser un resultat que marqui 
el destí de la nostra nació, i quin futur hem de tenir dins l’encaix 
d’Europa i les noves relacions amb Espanya.
Tots estem expectants dels esdeveniments de l’Estat, del Govern 
de la Generalitat i dels moviments dels diferents partits, associaci-
ons, entitats, etc. Dintre les diferents manifestacions, m’ha sorprès 
la del president del grup Súmate, que fa la següent afirmació: “Néi-
xer en un lloc o en un altre és un accident, però defensar on 
vius és una obligació”.
Sorprenen les paraules, no hi estem acostumats, però Eduardo 
Reyes fa un gran pas en la seva reflexió. Vaig assistir a la convoca-
tòria convidat per un veí del municipi, no sabia quin discurs troba-
ria, i és cert que el seu discurs és allunyat, en part, del meu pensa-
ment del fet que actualment Catalunya més que mai necessita un 
Estat per preservar la nostra identitat, però no em va semblar gens 
desafortunada la frase que defensar on es viu és una obligació, i va 
afegir: “Me siento muy español pero también muy catalán y estoy 
harto de que España nos robe”; tot seguit va fer el seu argumentari, 
i va recalcar el dret a decidir que, com a poble, tenim en tota demo-
cràcia, i la possibilitat de demanar la independència si aquesta fos 
la voluntat majoritària.
Gairebé tot el míting es va fer en castellà, al local de l’Associació 
de Veïns del barri de l’Espirall de Vilafranca. Em va sorprendre que 
algú reclamés en castellà la seva ruptura amb Espanya, però crec 
que, a poc a poc, i per sort, aquest fet deixarà de ser inusual, per-
què amb independència de la voluntat de ser com a poble, hi ha 
una injustícia social en el repartiment del recursos que en certs 
col·lectius es veu agreujat.
Crec que la crisi esta en un punt d’inflexió, ja hem tocat fons i re-
muntem lleugerament. Crec que el nostre país també, i si bé el dret 
a decidir no és la solució de tot, cada cop tinc més clar que en 
la situació actual és impossible sortir-ne. Caldrà fer un pas enda-
vant; no és de justícia que cada dia els catalans paguem 45 milions 
d’euros a l’Estat que no tornen a Catalunya; amb això i la viabilitat 
econòmica pròpia de Catalunya disposarem de més recursos per 
dedicar a polítiques socials, augmentar les inversions, generar més 
consum i, posteriorment, generar ocupació.
Aquest maig tenim eleccions al Parla-
ment Europeu i és molt important que 
la veu del poble Català i del Parlament 
en surti reforçada; el nostre Parlament 
és dels mes vells d’Europa o el primer, 
sempre hem tingut una clara vocació eu-
ropeista, som a la Unió Europea i en vo-
lem continuar formant part. Esperem una 
gran participació i que la nostra veu sigui 
un clam.
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Governació / Territori

Crisi econòmica i liquidació dels pressupost de 2013

Des de fa temps que estem immersos en una crisi eco-
nòmica que es va produir, bàsicament, pel fàcil accés a 
l’endeutament. No fa massa dècades, els nostres pares 
i avis tenien la cultura de l’estalvi, estalvi que facilitava la 
inversió sense endeutament i, per tant, creixia l’economia 
del país, creant-se llocs de treball, amb sous més o menys 
dignes, produint-se una estabilitat en el conjunt general 
de la societat.

A final dels anys vuitanta comença un creixement sostin-
gut fins a meitat de l’any 2007, a còpia d’endeutar-se de 
forma totalment desorbitada i fora de tota lògica.

En aquest “joc” i va participar-hi tothom, des de les petites 
i mitjanes empreses, les entitats financeres, les grans em-
preses, les immobiliàries, els particulars i tot el sector pú-
blic, com ara ajuntaments, Generalitat, Estat espanyol, etc.

Tot això, entre altres coses, va produir un dèficit públic 
molt elevat que ara el govern espanyol vol tallar immedi-
atament, pressionat per les noves directrius econòmiques 
que vénen de Brussel·les. Curiosament del total de l’en-
deutament de tot l’Estat Espanyol, els ajuntaments repre-
senten tan sols el 4%.

A causa d’aquest fet, l’Estat, està constantment canviant 
les normes comptables. Mai en tan pocs anys s’havien 
canviat tantes vegades les lleis d’hisendes locals, fent 
anar de corcoll a tot el personal tècnic d’intervenció del 
consistori.

Alguns canvis importants són la llei de morositat, la llei 
de la despesa pública, l’estabilitat pressupostària i, evi-
dentment, els ratis clàssics de tota la vida, como ara el 
romanent de tresoreria, han d’estar dins dels paràmetres 
establerts.

Dit això, avui en dia no és fàcil gestionar un pressupost 
d’una entitat pública com ara un ajuntament.

L’exponent més important d’un pressupost és la seva liqui-
dació. I una de les dades més importants és el romanent 
de tresoreria. Podríem dir que la liquidació d’un pressu-

post (comptabilitat pressupostària) és l’equivalent al ba-
lanç de situació i el compte de resultats de la comptabilitat 
financera.

Durant aquestes últimes setmanes s’està treballant en la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, liquidació que 
s’ha d’aprovar per decret d’alcaldia i donar-ne compta al 
següent plenari.

El romanent de tresoreria de l’exercici 2013 ha estat de 
200.502,38 euros, bastant superior al del 2012. Recordem 
que aquell any va pujar, aproximadament, a 41.000 euros.

De totes maneres, el romanent de l’exercici 2013 ha estat 
a causa, en part, d’uns ingressos que podríem anomenar 
extraordinaris, que òbviament no tindrem al present exer-
cici 2014.

Aquests ingressos extraordinaris, en part, han estat com 
a conseqüència a les inspeccions de l’IAE que s’han dut 
a terme al municipi, que han provocat liquidacions endar-
rerides.

Un altre fet important ha estat l’estalvi que s’ha dut a terme 
en el capítol II, és a dir, a les depeses generals del consis-
tori, despeses que difícilment es podran continuar reduint, 
ja que les partides es troben molt ajustades.

Desgraciadament, no totes les dades són bones. Com a 
conseqüència de la crisi que afecta d’una forma molt dura 
a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament no ha rebut la 
partida del Fons de Cooperació Local (FCL) corresponent 
a l’exercici passat, ni la subvenció de les llars d’infants.

Evidentment hi ha moltes més dades. Però aquestes són 
les més significatives.

Hem de dir, finalment, que aquest resultat pressupostari 
permetrà d’alguna forma continuar complint amb els pro-
jectes ja començats, això sí, amb molta prudència.

L’Estat està molt a sobre dels ajuntaments, i si no complim 
amb les lleis esmentades més amunt, podríem arribar a 
ser intervinguts.

Reparació de les escales 
d’accés a la Fontclara a 

Lavern
Ha estat reparat l’accés a l’indret conegut com la 
Fontclara a Lavern, que es va enfonsar per motiu del 
trencament d’una claveguera.

Ha estat necessari aixecar un mur d’escullera amb la vinya del costat, ja que 
el talús s’esllavissava, per obtenir una plataforma sòlida per a la claveguera 
i posteriorment refer el fonament i el paviment de les escales. Les obres han 
estat executades per Construccions Ferré Colet de Lavern i Excavacions Ex-
tesa i han suposat un import, amb l’IVA inclòs, de 5.900 €.

Regidoria 
d’Urbanisme
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Aprovació inicial del catàleg de masies de Subirats

El Ple municipal del 10 de març de 
2014 ha aprovat inicialment el Pla es-
pecial del catàleg de masies, cases 
rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable.

pública durarà 2 mesos, durant els 
quals qualsevol persona pot presen-
tar per escrit les al·legacions que es-
timi convenients. La documentació 
romandrà a l’Ajuntament i es podrà 
consultar en l’horari d’oficina habitu-
al. S’anunciaran els dies concrets de 
consulta i al·legació amb un rètol a 
les cartelleres municipals.

A més se celebrarà la segona ses-
sió informativa i de participació ciu-
tadana el dissabte 5 d’abril de 2014, 
a les 11.00 hores, a la sala de Plens 
de l’Ajuntament, amb la presència 
de l’equip tècnic que està elaborant 
el catàleg. L’objectiu de la sessió és 
presentar el contingut del document 
que s’haurà aprovat inicialment.

Totes les persones que vulguin acla-
rir qüestions concretes o detalls amb 
l’equip tècnic redactor ho hauran de 
sol·licitar i l’Ajuntament els convocarà 
un dia i hora per poder parlar-hi per-
sonalment.

Juntament amb l’aprovació inicial es 
realitzarà l’exposició al públic de la 
documentació, perquè tothom qui hi 
estigui interessat pugui consultar-ne 
el contingut. El període d’informació 

Finalització de les obres del Sector Est de Lavern
Han estat finalitzades les obres corresponents al 
Sector Est de Lavern, si bé queda pendent alguna 
actuació puntual per part de la Diputació de Barce-
lona a la carretera.

A més de la marquesina contemplada al projecte, 
ha estat instal·lada una marquesina a la parada de 
bus ubicada en el sentit Sant Sadurní, de forma que 
queden garantits la seguretat i l’aixopluc dels usua-
ris en els dos sentits.

La jardineria es disposarà durant les properes set-
manes, més favorables per a la seva plantació.

L’import total de les obres, executades per Construc-
cions F. Munné SA de Lavern, ha estat de 159.000 €, 
IVA inclòs, que s’ha finançat mitjançant contribuci-
ons especials dels veïns afectats, el PUOSC de la 
Generalitat i l’Ajuntament.
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Aprovació de la Memòria Valorada per a l’ampliació de 
l’aparcament de vehicles a l’estació de Lavern

El proppassat 11 de desembre la Junta de Govern va 
aprovar la Memòria Valorada per tal d’ampliar la ca-
pacitat de l’aparcament dissuasiu ubicat a l’estació de 
Lavern-Subirats de Rodalia per raó de la demanda de 
places, ja que l’actual és insuficient, cosa que com-
porta que força vehicles aparquin en llocs inadequats, 
com la rampa d’accés a l’estació, els marges dels con-
reus veïns o la placeta que serveix per girar els cotxes.

Es tracta d’una ampliació que es consolidarà per fases 
i que connecta el fons de l’aparcament existent amb 
una superfície addicional d’aproximadament mil cent 
metres quadrats, amb una capacitat per a uns quaran-
ta vehicles.  

Ampliació de l’aparcament de l’estació  
de Lavern-Subirats, a la zona esquerra de la foto.

Xarxa de subministrament de l’aigua a Subirats,  
pou dels Casots

Tal com  vam dir en anteriors edicions 
de la revista, s’està modificant i millo-
rant la xarxa de subministrament d’ai-
gua del pou dels Casots a causa que 
a l’estiu de l’any 2010 es va encallar 
una bomba al fons del pou.

Aquesta millora de la xarxa de l’aigua 
farà que el subministrament pugui 
ser reversible en ambdós sentits des 
del pou dels Casots, tal com original-
ment està estructurada, pujant l’aigua 
fins al dipòsit de Can Rossell i fent la 
distribució a partir d’aquest punt per 
gravetat. Una fase inicial de la mo-
dificació que s’ha fet ara de la xarxa 
consisteix a subministrar el dipòsit de 
Lavern des de la xarxa d’ATLL i des 
d’aquest punt, fer un bombament fins 
al dipòsit de Sant Pau, i de Sant Pau 
fer un bombament fins arribar al di-
pòsit de Can Rossell i al d’Ordal. Per 
tal de fer aquesta última maniobra és 
necessària la substitució de la cano-
nada que hi ha entre Sant Pau d’Or-
dal i la carretera dels Casots, ja que 
l’actual té un dimensionat insuficient. 
Està previst posar-hi dues canonades 
de polietilè noves. Així es fa neces-
sari portar el subministrament efectiu 
fins al dipòsit de Sant Pau. Aques-

del problema, i si és possible arranjar 
el pou i poder normalitzar el bomba-
ment.

Esperem que en properes informaci-
ons la situació de la xarxa del sub-
ministrament ja estigui estabilitzada i 
normalitzada.

tes maniobres finals estan previstes 
d’execució entre el febrer i el març 
d’aquest any.

Al mateix temps es pretén substituir 
la bomba del pou, esperem que sigui 
possible, i un cop treta baixaran cà-
meres de vídeo per conèixer la causa 
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Regidoria
de Medi
Ambient

Fracció orgànica: ús obligatori de bosses 
compostables

Tal com 
es va in-
dicar a 
la cam-
p a n y a 
d ’ i n f o r-
mació en 

la implantació de la recollida de la 
fracció orgànica, l’ús de bossa com-
postable a Subirats és obligatori. És 
a dir: no es poden utilitzar bosses de 
plàstic (ni als contenidors d’orgànica, 
ni amb el sistema porta a porta), en 
ser considerades com a impropi a 
l’abocador (majors costos econòmics 
i ambientals).

Després de gairebé un any i mig de 
funcionament, s’ha detectat que hi 
ha un relaxament en aquest sentit, i 
cada vegada es detecta un major ús 
de bosses no compostables a la frac-
ció orgànica. Cal tenir en compte que 

L’AVI), Ca la Rita (EL PAGO), L’Estanc 
(LAVERN), forn de pa (LAVERN), Cal 
Miquel del Jan (ORDAL), Cal Pele-
grí (ORDAL), Carnisseria Cal Quim 
(SANT PAU D’ORDAL), Queviures 
l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL).

A més a més, per tal de compensar 
als veïns i veïnes de Subirats per la 
bona feina feta i la seva implicació en 
el reciclatge, entregant el cupó se-
güent a l’Ajuntament se’ls obsequiarà 
amb 2 paquets de 20 bosses com-
postables.

Vegeu la butlleta a peu de la pàgina.

no totes les bosses per a la fracció 
orgànica són compostables! Algunes 
marques són de la mida adaptada al 
cubellet, però no són compostables. 
És fàcil diferenciar-ho mirant la bos-
sa, si és compostable ho indiquen i 
tenen un segell distintiu que ho acre-
dita.

Per tal de facilitar l’adquisició de bos-
ses compostables, l’Ajuntament ha 
establert uns convenis amb diversos 
comerços i establiments del municipi, 
per a la venta de bosses composta-
bles A PREU DE COST (a 1,5 € el pa-
quet de 20 bosses). Així doncs, recor-
dem que es poden comprar bosses 
compostables a: Ajuntament (SANT 
PAU D’ORDAL), Cal Fèlix (CAN BA-
TISTA), Carns Can Cartró (CAN CAR-
TRÓ), El Xalet (CANTALLOPS), local 
de l’AAVV del barri de Sant Joan 
(CASABLANCA), Cal Terrassola (CA 

Campanya de l’Ampolla 
2014 a Subirats
L’11 de gener passat la parròquia de Lavern va 
organitzar la 31a Campanya de l’Ampolla, amb 
finalitats solidàries. Un grup de voluntaris de La-
vern va portar a terme la recollida d’ampolles de 
cava buides pel poble de Lavern i tota la rodalia. 
L’Ajuntament de Subirats va col·laborar-hi cedint 
un dels vehicles municipals. L’organització va 
mostrar la seva satisfacció amb els resultats ob-
tinguts (2.000 ampolles recollides, aproximada-
ment), tot i el context de crisi econòmica. 

✁

Retalli i presenti aquest cupó a
l’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
(termini màxim fins al 31 de maig)

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES
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Taller d’autocompostatge

Pròximament tindrà lloc un nou taller sobre l’autocompostatge 
domèstic.

En aquest taller s’informarà de què és l’autocompostatge i com 
cal dur-lo a terme, i els participants podran optar a adquirir 
un dels compostadors que proporciona l’Ajuntament de forma 
subvencionada.

Les persones que vulguin poden trucar a l’Ajuntament 
(93 899 30 11) per apuntar-se a la llista d’interessats, i seran 
avisats sobre la realització del curs. Les places són limitades, i 
es van atorgant segons ordre d’inscripció a la llista.

Contacte i xarxes socials
Pots contactar amb el Servei de Medi Ambient trucant a l’Ajuntament de Subirats, 93 899 30 11, 
o bé enviant un correu electrònic a l’adreça mediambient.subirats@diba.cat.

També pots seguir-nos a les xarxes socials:

https://www.facebook.com/pages/Medi-Ambient-Ajuntament-de-Subirats/183982548395261

https://twitter.com/MAmbSubirats

INTERESSAT A PARTICIPAR-HI?

Qui estigui interessat a tenir-hi un estand (amb algun tipus de vincle amb el medi ambient: pro-
ductes artesans i ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers 
o espectacles, etc.), pot contactar amb nosaltres i ho estudiarem.

Podeu enviar suggeriments, comentaris, propostes... a: mediambient.subirats@diba.cat 

Tallers, jocs per a tota la família, 
parades d’artesans, informació 
sobre medi ambient…

OBSEQUIS PER A TOTS  
ELS ASSISTENTS!

18 de maig
3a edició de la

FESTA DEL MEDI AMBIENT

Des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem 
treballant en la següent edició de la Festa del Medi Ambient. Concretament, es preveu 
realitzar-la el proper 18 de maig, durant el matí, al nucli de Lavern.

T’HI ESPEREM!
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Regidoria
de 
Sanitat i 
Igualtat

A continuació s’indica la relació de festius del 2014 (en què no hi haurà recolli-
da de la brossa porta a porta) i els dies amb els quals es compensen fent una 
recollida general de rebuig+orgànica a tot el municipi.

 DIA FESTIU... RECOLLIDA GENERAL...

	 • Divendres 18 abril ð Dissabte 19 abril

	 • Dilluns 21 abril ð Dimarts 22 abril

	 • Dijous 1 maig ð Dimecres 30 abril

	 • Dimarts 24 juny ð Dimecres 25 juny

	 • Divendres 15 agost ð Dijous 14 agost

	 • Dijous 11 setembre ð Dimecres 10 setembre

	 • Dissabte 1 novembre ð Divendres 31 octubre

	 • Dissabte 6 desembre ð Divendres 5 desembre

	 • Dilluns 8 desembre ð Dimarts 9 desembre

	 • Dijous 25 desembre ð Dimecres 24 desembre

	 • Divendres 26 desembre ð Dissabte 27 desembre

*  Es recorda que, durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s 
modificat ja que cal recórrer tot el municipi. Es recomana treure la brossa la 
nit anterior.

VARIACIÓ DELS 
HORARIS DEL 

PORTA A PORTA 
PER A DIES 

FESTIUS 2014

Civisme i gossos
La sensibilitat social pel res-
pecte, la protecció i la defen-
sa dels éssers vius, en gene-
ral, i dels animals més propers 
a les persones, en particular, 
ha suscitat que molts de nos-
altres siguem propietaris d’un 
animal de companyia, gene-
ralment un gos.

Ara bé, els condicionaments de l’habitat urbà i, en oca-
sions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris 
d’animals, provoquen problemes en la convivència veïnal.

És per aquest motiu que existeix una ordenança munici-
pal sobre tinença d’animals, en la qual es pretén regular 
les mesures que garanteixen una saludable relació dels 
animals amb les persones en l’aspecte higiènic i sanitari, 
entre altres.

L’ordenança va dirigida fonamentalment, malgrat que no 
de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable 
dels animals i promoure el respecte pels seus drets.

En aquest sentit, la mera tinença d’animals comporta obli-
gacions per al seu propietari o posseïdor, el coneixement 

L’Ajuntament col·labora amb el teu gest de civisme. Si tens el teu gos censat a Subirats pots 
passar per l’Ajuntament (al mostrador del 1r pis) a recollir gratuïtament bosses per a la recollida 
d’excrements del teu animal.

de les quals es 
converteix en el 
primer element, 
perquè els qui ho 
pretenguin, valo-
rin i sospesin la 
decisió que en-
tranya fer-se càr-
rec d’un animal.

Per tot això, si ets 
propietari d’un gos, recorda que l’has d’educar per una 
convivència cívica amb l’entorn:

®No deixis que vagi sense corretja pel carrer.

®No deixis que begui de fonts públiques.

®Recull els excrements del teu gos.

®No deixis que entri als parcs infantils destinats als nens 
ni en establiments comercials alimentaris o altres es-
pais públics.

®No deixis que udoli a la nit i molesti els veïns.
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Trasllat de l’Escola El Montcau d’Ordal
L’Escola 
El Mont-
cau fi-
na lment 
s’ha tras-
lladat a 
la nova 
ubicació 
del carrer 

del Pi número 1. Són ja deu anys de 
reivindicacions i viatges a Barcelona 
mostrant la  necessitat d’aquesta in-
fraestructura i organitzant mobilitza-
cions com tallar la carretera general. 
També són molts els nens i les nenes 
que han passat per l’antiga escola 
amb l’esperança d’estudiar al nou 
edifici i que malauradament no ho han 
pogut fer. A tots ells, i també als mes-
tres, alcaldes, pares i mares, AMPA, 
regidors, ordalencs/ques, etc., a tots, 
MOLTES GRÀCIES. 
El nou edifici compta amb els equi-
paments de l’escola moderna: el pati, 
generós, està dividit en tres sectors, 
infantil, primària i pista poliesportiva. 

ens havíem marcat traslladar tot el 
material prèviament empaquetat. Al 
final vam traslladar també tot el mobi-
liari incloses taules i cadires.

El futur més immediat de l’escola 
passa per diferents reptes. A part de 
la consolidació de l’edifici i d’acabar 
el que encara està per acabar, ens 
proposem portar la llar al nou edifi-
ci. En aquest sentit hem reservat una 
aula i esperem que de cara al curs 
vinent puguem anunciar el trasllat. 
L’altre gran repte, molt lligat a aquest 
primer, és augmentar la matrícula, ja 
que sense prou nens/es la llar o l’es-
cola són inviables.

Finalment us podem anunciar que, si 
no hi ha canvis d’última hora, abans 
de final de curs procedirem a la in-
auguració oficial i solemne del nou 
edifici. 

Per molts anys!  

Escola El Montcau

L’aulari, a la vegada, també està divi-
dit en dos, la planta baixa que acull 
educació infantil i la primera planta 
que acull educació primària. A la ve-
gada, cadascuna d’aquestes plantes 
estan dividies en dues ales, nord i 
sud. L’ala sud, en ser la més asso-
lellada, acull les classes, i l’ala nord 
altres estances com són les tutories, 
material, audiovisuals, informàtica 
etc. Aquesta racionalitat fa que la 
nova escola sigui, per damunt de tot, 
funcional. 
Com us podeu imaginar, en aquest 
inici, com passa en tots els inicis, 
hem hagut de conviure amb paletes, 
lampistes, tests de resistència, so-
rolls, provisionalitat, manca de mobi-
liari, i sobretot incomunicació via telè-
fon o internet. Aquestes mancances, 
que hem suplert amb esforç i no pocs 
maldecaps, hem procurat que en tot 
moment causessin les menors molès-
ties possibles als alumnes.  
Lloable fou la implicació de tot el po-
ble el dia del trasllat. En un principi 
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Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
El dia 20 de desembre els nens i les nenes de l’Es-
cola Sant Jordi van celebrar el Nadal

Al matí van fer cagar el tió, des de P3 fins a cicle inicial, 
i els va cagar torrons, llibres, neules, coca i xocolata. 
Mentrestant els nens i les nenes de cicle mitjà i superior 

van fer l’amic invisible. Cada nen i nena va portar un 
esmorzar diferent per al seu amic invisible.

Després tots van anar a vestir una vinya de Nadal amb 
unes figures que havíem fet amb vergues i rapa pinta-
da.

Tot seguit van anar a dinar sopa de galets, pollastre 
amb patates de bossa, torrons i neules.

Per acabar la vetllada van sortir a fora a les grades i 
van cantar cançons en català i en anglès i van recitar 
els poemes de nadal.

Laura Guerra, Noelia Martínez i Pol Vila

El dissabte dia 18 de gener, els nens i les nenes de 
l’Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal van anar 

Esquirol a la llar  
de Sant Pau

El Gat Mao, un artista Subira-
tenc que pinta al carrer l’art 

contemporani, ens pinta i regala 
aquesta obra d’art.

Un esquirol, l’emblema de la llar.

Transport escolar de l’Ínter
Malgrat l’alarma i el soroll que ha provocat la implantació de la nova estructuració del transport escolar a l’Ínter, amb la 
sortida dels autocars a les 15.05 hores, la incidència real del nombre d’alumnes que no han pogut agafar l’autocar és 
molt baixa (0,25%).

Les dades que han donat al CCAP indiquen que en el període del 6/11/2013 al 5/2/2014, amb 43 dies lectius, i amb un 
total de 9.761 alumnes transportats (227 per dia), el nombre d’alumnes que no han pogut agafar el transport és de 25.

Tot i aquestes dades que indiquen que la implantació del nou horari de sortida del transport escolar de l’Ínter és del tot 
correcta, es va demanar de retardar una mica l’horari de sortida dels autocars al migdia, ara ja estant sortint 1 minut més 
tard ( a les 15:06 h sortida nova).

Amb aquest nou horari, el CCAP pretén reduir el temps d’espera dels alumnes evitant entre altres qüestions, incidents 
entre els alumnes, evitar posar els autocars a la vorera de l’Ínter, que els alumnes traspassin de forma innecessària el 
carrer, ja que està obert al trànsit.

També es demana altra vegada la presència i el control de la sortida per part de la policia municipal, mantenir sempre el 
mateix ordre als autocars i fer ben visible el número de la ruta a l’autocar.

Esperem que amb aquestes mesures es puguin reduir al mínim les incidències en el transport escolar a l’Ínter.
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Escola Subirats de Lavern
Les conferències a l’Escola 
Subirats de Lavern

L’Escola Subirats ha elaborat un 
Projecte d’Escriptura. Aquest 
projecte engloba, entre altres co-
ses, tots els tipus de text que cal 
treballar a primària i distribueix 
per cicles tota la tipologia textual 
que els nostres alumnes haurien de 
conèixer en finalitzar l’etapa.

Amb aquesta finalitat, doncs, 
aquest curs, hem iniciat a cicle 
inicial el treball de la conferència. 
Aquest treball, a part de requerir 
una bona planificació, un bon guió 
i una bona estructuració escrita 
que serveix als nens i les nenes de 
guia, també és molt important per 
treballar l’expressió oral a l’aula. El 
llenguatge oral és l’eina principal 
que fem servir les persones per 
comunicar-nos i, com a tal, pen-
sem que és imprescindible fer-ne 
un molt bon treball a les escoles.

Per tant, diríem que considerem la 
conferència com una bona pràcti-
ca lingüística que engloba molt bé 
dos aspectes claus de l’aprenen-
tatge: l’habilitat oral comunicati-
va i el treball de l’escriptura com 
a suport referencial.

A l’aula de cicle inicial els alumnes 
han hagut de pensar i triar un tema 
del seu interès per fer la conferèn-
cia als companys de classe. Cada 
setmana un alumne, amb l’ajut dels 
pares, s’ha preparat a casa una 
conferència: busquen informació, 
en fan un guió, elaboren power-
points i l’assagen. Són dies de 
nervis i d’emoció tant per al nen 
com per als pares: ho faré bé?, re-
cordaré tot allò que vull dir?

A les famílies els suposa una feina-
da, però alhora estan contentes de 
poder gaudir d’una activitat a l’aula 
dels seus fills i participar-hi directa-
ment, ja que se’ls permet assistir-hi 
per donar un cop de mà puntual al 
seu fill/a. Normalment aquest és un 
espai no habitual per a les famílies 
i amb el treball de les conferències 
poden estar dins l’aula, amb tot el 
grup, i veure les relacions que hi ha 
entre ells, el comportament, l’acti-
tud de la mestra i el tarannà del dia 
a dia a classe que els permet veure 
i interactuar amb el seu fill davant 
el grup de companys.

La conferència a cicle inicial és 
molt més que una activitat lingü-
ística ja que dies abans esclaten 
els nervis i el neguit de voler, per 
davant de tot, fer-ho bé. Les famí-
lies es desviuen i aporten tot allò 
que tenen a les mans.

De moment hem fet les conferèn-
cies de: l’arròs del Delta, de les 
pizzes, de les triatlons, dels ta-
pissos, dels bens i els animals 
de granja, dels autocars…, i en 
queden un munt per fer: els conills, 

les motos, els gats, els bebès, els 
planetes...

Tots estem molt orgullosos de veu-
re l’actitud i l’esforç del treball dels 
alumnes de cicle inicial i com tenen 
la valentia de posar-se davant el 
grup per explicar durant una bona 
estoneta tot allò que saben sobre el 
tema que han triat. Des de l’escola 
els volem felicitar perquè no és fàcil 
vèncer la vergonya i tots demostren 
tenir una gran capacitat per trans-
metre coneixements.

Volem també agrair la resposta de 
les famílies i el seu grau d’implica-
ció en tasques pedagògiques com 
aquestes, on la seva presència i 
les seves aportacions són claus 
per a la motivació i l’èxit d’una 
feina ben feta.

Moltes gràcies a tots, ho feu FAN-
TÀSTICAMENT BÉ!

a Santa Margarida i els Monjos a participar en un 
concert líric solidari

Van participar en el concert, cantant la cançó Obre els 
ulls, acompanyats d’alguns pares i mestres, per recollir 
diners per als nens i les nenes de Mendefera. Tot això 
ho van fer perquè l’Escola Sant Jordi està agermanada 
amb l’Escola Sant Jordi de Mendefera. En acabar el 
concert hi va haver pica-pica per a tothom.

Laia Pagès, Carlota Puiggròs i Pau Tous
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Llar d’Infants Els Pardals d’Ordal
Mireu que bé ens ho passem a la Llar d’Infants Els Pardals! Fem activitats de l’hivern i descobrim el color blanc de 
la neu, jugant amb paper higiènic i experimentant amb farina!

Llar d’Infants L’Esquirol de Sant Pau d’Ordal
Els nens i les nenes de la Llar d’Infants L’Esquirol de Sant Pau hem celebrat la Festa Major
Per la Festa Major de Sant Pau d’Ordal tota la quitxalla de la Llar d’Infants L’Esquirol van anar a veure els gegants 
de l’escola, la Violeta i el Jordi, i el drac vell i el Miseracs. Els més menuts es van vestir de diables, i els més grans 
es van fer un cap de drac. Tots i totes van ballar, jugar i s’ho van passar d’allò més bé. 

Llar d’Infants Els Cargols de Lavern
Vet aquí una vegada hi havia un nen petit, petit que es deia Patufet!
Els nens i les nenes de la Llar d’Infants Els Cargols vam anar a buscar el Patufet a l’hort del Ribes, i el vam trobar 
amagat sota d’una col!
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Subirats sense Sant Sadurní,  
250 anys després

Estem en un any de comme-
moracions. Si a nivell de país 
s’acompleixen els tres-cents 
anys de la desfeta del 1714, 
al Penedès s’acompleixen els 
250 anys del trencament del 
municipi de Subirats i l’eman-

cipació de Sant Sadurní. I dins Subirats, a Sant Pau d’Or-
dal se celebra el centenari del seu Centre Agrícola.

Pel que fa a la separació, sens dubte va ser un trauma en 
el seu moment, però ara, amb el pas dels anys podríem, 
des de la ficció, novel·lar el que seríem avui si aquell fet 
no s’hagués produït i de ben segur que ens veuríem inca-
paços d’assegurar que hi vam sortir guanyant o perdent.

La realitat s’imposa, però, i cal veure del fet el cantó posi-
tiu. Avui la col·laboració entre ambdós municipis és fluida, 
estem junts amb altres municipis a l’Escola Intermunicipal, 
on ja fa molts anys els nois/es de Subirats hi fan l’ensenya-
ment secundari, hi anem a comprar als mercats del dijous 
i del dissabte, molts fills/es del municipi s’hi han casat i 
s’hi han establert, molts hi van a treballar, i a la recíproca 
també, i tenim nombrosos exemples de gent gran de Subi-

rats que s’hi ha establert per la proximitat dels fills o per la 
facilitat d’accés als serveis que dóna una vila gran, sense 
necessitat d’agafar el cotxe.

Sota aquest prisma, els representants municipals de Sant 
Sadurní i Subirats ens hem reunit per recordar-ho i tirar 
endavant un programa de trobades culturals, lúdiques i 
festives, amb la participació de les entitats més represen-
tatives de la vida local, cultural, esportiva i de lleure i per 
enfortir els llaços de la que en diem de forma habitual la 
nostra societat civil.

Junt amb aquesta revista municipal ens plau, doncs, ad-
juntar-vos un senzill quadernet que en recorda l’efemèride 
i fa un esbós breu de les circumstàncies que van portar 
al trencament. Alhora hi ha de forma resumida, i encara 
susceptible de canvis puntuals, el programa d’actes que 
al llarg de l’any es portaran a terme amb la col·laboració 
d’entitats dels dos municipis en el marc d’aquest aniver-
sari.

Al segle XXI Sant Sadurní, la segona vila de l’Alt Penedès, 
és indiscutiblement comercial i industrial, i dins aquesta 
indústria que li ha donat nom i fama que és el cava, en 
llueix orgullosa la capitalitat indiscutible.

Regidoria
de 
Promoció 
Econòmica

Curs gratuït de gestió comercial

L’Ajuntament de Subirats juntament amb altres entitats subvencionaran un 

curs de gestió comercial de 40 hores, amb la finalitat d’administrar i gestio-

nar adequadament un negoci, així com veure la venda com a objectiu final 

de qualsevol PIME i entendre el procés comercial i la comunicació com a 

prioritats. El curs serà impartit per Aula de Formació del Penedès i tindrà lloc 

a l’Ajuntament de Subirats, entre els mesos de març i maig, tots els dimarts 

i dijous entre les 20 i les 22 h. Els seus beneficiaris són tots aquells treballa-

dors en règim general, autònoms del sector comerç i aturats. 

Els interessats a participar-hi us podeu posar en contacte amb l’Ajunta-

ment de Subirats a través del correu comunicació@subirats.cat o trucant al 

93 899 30 11 (extensió 71 109) per formalitzar les inscripcions.
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Cavalcades de Reis 2014
Seguint la tradició, els Reis Mags van 
tornat com cada any a Subirats pas-
sant per tots els nostres nuclis.

A Ordal, com sempre, la cavalcada 
va seguir el nucli d’Ordal fins a Cal 
Ravella.

A Sant Pau van resseguir l’itinerari 
habitual pel carrer de Can Rovira, el 
Pago, Can Rossell i la urbanització de 
Can Rossell, i després de passar per 
l’Ajuntament van finalitzar al Centre.

A Lavern la cavalcada va travessar, 
com de costum, tot el poble i va re-
bre nens i nenes a la sala de l’Ateneu. 

retera, vetllant per la seguretat de 
la comitiva en tot moment, i l’esforç 
voluntariós de les comissions respec-
tives que hi van col·laborar perquè 
sortís tot bé.

La logística del proveïment de cara-
mels va estar assegurada per l’Ajun-
tament, tot i lamentant que a Can Ba-
tista algú va substituir els caramels 
bons i aptes per a celíacs de què 
disposaven en abundància les car-
rosses, per uns altres d’enganxifosos, 
impresentables i de propaganda que 
en cap moment s’haurien d’haver re-
partit.

Després es van arribar amb una es-
capada fins als Casots.

A la Casablanca el representant reial, 
després de fer una visita a la Resi-
dència de la Font Santa de Subirats, 
va rebre els nens i les nenes al local 
social de la urbanització, on van fruir 
d’una xocolatada.

Finalment el seguici de Ca l’Avi, Can 
Batista i Can Cartró va fer el llarg re-
corregut dels tres barris amb visites 
incloses als tres locals socials de la 
ruta.

Cal agrair la col·laboració dels Mos-
sos d’Esquadra en els talls de car-

Subirats, molt mes gran en superfície i amb la població 
mes disseminada, ha enfortit la serva personalitat rural i 
agrícola. És també el municipi amb major extensió de vi-
nya i n’ostenta el sobrenom de la seva capitalitat, alhora 
que en la seva part més alta els boscos de les muntanyes 
d’Ordal son un veritable pulmó verd que el separa eficaç-
ment de la conurbació metropolitana.

Els seus poblets, les seves masies, la seva extensa xarxa 
de camins obren tot un país a l’enoturisme i a la passejada 

tranquil·la entre vinyes i cellers. Els seus raïms són, sens 
dubte, una bona contribució i matèria primera per als es-
cumosos del municipi veí.

Aquesta complementarietat es dóna també a nivell de mol-
tes famílies, teixint entre Subirats i Sant Sadurní complici-
tats que van més enllà de qualsevol compromís polític, i 
que estan avui dia per sobre de qualsevol rivalitat o recel 
històric.

És, doncs, una celebració per consolidar i enfortir un bon 
veïnatge ja normalitzat del tot.

Per molts anys!

Lluís Ràfols
Regidor de Cultura de Subirats

Es recorda a totes les entitats que per acollir-se 
als serveis que l’Ajuntament fa: subvenció di-
recta, serveis de logística de taules i cadires, 
tanques, utilització d’espais públics i locals mu-
nicipals, etc., s’ha de tenir en compte:

-  Que s’han de demanar d’acord amb el que 
estipula l’Ordenança Fiscal núm. 29 i complint 
els condicionants que s’hi especifiquen, en es-
pecial en el cas dels materials, i que cal fer-ho 
amb 20 dies d’antelació respecte a la data per 
a la qual es necessita.

-  Que l’entitat que ho demana tingui personalitat 
jurídica pròpia, que sigui sense ànim de lucre 

i reconeguda com a tal a Subirats per l’Ajun-
tament.

-  Que en la difusió i als programes dels seus 
actes, quan s’escaigui, hi consti el suport de 
l’Ajuntament i el logotip municipal.

-  Que les despeses objecte de subvenció han 
de tenir interès social i relacionat amb l’activi-
tat, tot i que en queden explícitament exclosos 
materials alimentaris i begudes de consum 
propi dels assistents a l’activitat.

-  En el cas de particulars i altres entitats, cal 
abonar les taxes i les fiances que l’ordenança 
especifica.

Col·laboració amb les entitats de Subirats
AVÍS IMPORTANT
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Bibliobús Montau
El Bibliobús Montau és un servei 
públic obert a tothom, un espai 
de trobada per a totes les edats 
amb la finalitat d’apropar la cultu-
ra. Els serveis que ofereix són els 
següents:

-  Informació i assessorament.

-  Préstec.

-  Préstec especial a entitats i esco-
les.

-  Accés gratuït a internet.

-  Suport a l’autoaprenentatge.

-  Sessions formatives sobre l’ús i 
els recursos del bibliobús, espe-
cialment a les escoles i grups de 
qualsevol edat.

-  Activitats culturals i de foment de 
la lectura.

A més, des del bibliobús podeu ac-
cedir a 8 milions de documents en-
tre llibres, DVD, CD, revistes i diaris, 
així com aconseguir descomptes 

en entrades de museus, llibreries i 
altres productes culturals. 

Recordeu que funciona com qual-
sevol Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelo-
na.

Per a més informació:

Bibliobús Montau
Tel. 629 712 826
b.montau@diba.cat
bibliotecavirtual.diba.cat
busmontau.wordpress.com

Població Lavern Ordal Sant Pau d’Ordal
Dia Dijous Dijous Dimecres

Horari 11-13.30 11-13.30 16-19

Març 13/27 6/20 12/26

Abril 10/24 3 9/23

Maig 8/22 15/29 7/21

Juny 5/19 12/26 4/18

Juliol 3/17 10/24 2/16

Millores a les instal·lacions esportives 
municipals

En els darrers mesos s’han 
realitzat algunes petites millo-
res a diferents instal·lacions 
esportives.

Ha estat reconstruïda l’escala 
que dóna accés als terrenys 

de joc del camp de futbol de Can Cartró des dels vesti-
dors.

Fa molts anys que es va fer una escala amb graons irre-
gulars que a dia d’avui ja estaven molt deteriorats i supo-
saven un perill.

S’ha reconstruït tota la escala amb graons de formigó i fus-
ta, amb un replà entremig i una barana de fusta a tots dos 
costats, i a més s’ha connectat amb el paviment exterior 
dels vestidors.

Amb aquesta actuació es millora de forma notable la se-
guretat dels aficionats que assisteixen als partits així com 
la dels jugadors que ara disposen d’un accés segur i en 
condicions.

Les obres han estat executades per Construccions Rubio 
de Can Cartró per un import amb IVA inclòs de 6.400 €.

Al camp de futbol de Sant Pau també s’ha pavimentat l’ex-
planada davant dels vestidors per evitar que es creï fang 
quan plou i eliminar tota les herbes que creixien constant-
ment dificultant l’accés per les escales.

A la pista de Sant Pau també s’ha fet un paviment nou per 
facilitar la seguretat i poder lligar les cistelles de bàsquet 
fora de la pista quan no es fan servir i evitar accidents.

En breu estan previstes algunes actuacions de millora 
també a la pista d’Ordal i al camp de futbol de Lavern.
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Temporada d’estiu a les piscines municipals
Quan arribi el proper número de la revista, les piscines 
municipals ja hauran començat la temporada d’estiu. És 
per aquest motiu que volem avançar-nos per informar 
que, després de dos anys d’estudi de l’afluència de pú-
blic a les instal·lacions en els últims dies de temporada, 
per a aquest any 2014 s’ha pres la decisió de tancar les 
instal·lacions una setmana abans, ja que la primera set-

mana de setembre ha quedat demostrat que són molt 
pocs els usuaris que freqüenten la piscina i la despesa 
de mantenir la instal·lació oberta és molt alta, tant per als 
arrendataris del servei de bar com per a l’Ajuntament.

Per tant, per a aquest any 2014 la temporada d’estiu 
a les piscines municipals començarà el 14 de juny i 
finalitzarà el 31 d’agost.

Diumenge 6 d’abril, 2a edició  
de la cursa de muntanya Correbocs d’Ordal

Després de l’èxit de la primera edi-
ció, en què es van exhaurir les ins-
cripcions uns dies abans de l’inici de 
la cursa, el proper diumenge 6 d’abril 
a les 9 del matí es donarà la sortida a 
la segona edició de la Cursa de Mun-
tanya Correbocs d’Ordal.

La cursa manté els dos recorreguts, 
de 15 km i un altre de 31 km, amb 
sortida simultània des de la pista po-
liesportiva d’Ordal.

Ja estan obertes les inscripcions, que 
es tancaran en arribar als 350 partici-
pants. Les inscripcions es poden fer 
per internet a www.correbocs.com.

Tots els corredors, en finalitzar la cur-
sa, tindran un obsequi de record. A 
més a més, l’organització tindrà pre-
parat pa amb tomàquet i botifarra, 
per recuperar forces. Hi haurà premis 
per als primers classificats i sorteig 
de productes locals entre tots els par-
ticipants.

La Cursa de Muntanya Correbocs 
d’Ordal és organitzada per l’Ateneu 
Ordalenc i el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Subirats i compta 
amb la col·laboració del Patronat de 
Turisme de Subirats.

VI Pedalada dels Rocallons
El diumenge 2 de febrer es va cele-
brar la sisena edició de la Pedalada 
dels Rocallons.

Amb més de 320 inscrits i un sol llu-
ent cap al migdia, la cursa va estar 
marcada pels corriols tècnics i plens 
de fang a causa de la pluja del dia 
anterior. No obstant això, tots els par-
ticipants van poder gaudir d’aquest 
itinerari tècnic de 33 km. Cal dir que 
en aquesta edició han participat com-
petidors d’alt nivell, que han apujat el 
llistó i el renom de la cursa.

Quant a l’opinió dels participants, el 
comentari general ha estat destacar 
l’estat relliscós dels corriols, fet que 
augmentava el factor tècnic. També 
s’ha lloat l’organització per escollir un 
itinerari tant bell i amb aquesta difi-
cultat i per la coordinació de tot ple-
gat. En resum, la cursa va ser tot un 
èxit de participació.

En categoria masculina el guanyador 
va ser Xavier Pijuan, seguit per Albert 

sistència i la vigilància el dia de la 
Pedalada. A Protecció Civil, al Centre 
Agrícola de Sant Pau, als voluntaris i 
les voluntàries, als cuiners de les bo-
tifarres, a tots, MOLTES GRÀCIES per 
treballar perquè aquest acte esportiu 
sigui un referent a la comarca.

Planas i Javier Jurado. En categoria 
femenina, la guanyadora va ser Txell 
Milà, seguida per Meritxell Obradors i 
Vivasvan Chango.

Cal felicitar el Club BTT Rocallons 
per l’èxit de la cursa i agrair la col-
laboració dels ADF Subirats per l’as-
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Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua 
(GSAM) de Subirats 2013

Del mes d’octubre a desem-
bre 2013 s’ha portat a terme el 
primer Grup de Suport Emoci-
onal i d’Ajuda Mútua (GSAM) 
al municipi. Aquest programa, 
que ofereix l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació 

de Barcelona, s’ha implementat conjuntament amb l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats, amb l’ob-
jectiu de donar suport i acompanyar els cuidadors/es de 
persones amb dependència.

L’objectiu del GSAM és evitar la sobrecàrrega de la cura i 
aprendre a cuidar-se a si mateix, fer front a la soledat i l’aï-
llament i disminuir l’estrès. La cura de persones en situa-
ció de dependència pot generar necessitats d’informació, 
d’acompanyament, de suport psicològic o de relació amb 
altres que es troben en la mateixa situació.

Durant les deu sessions que s’han realitzat han participat 
tretze persones de manera continuada. S’ha abordat tot 
un temari per poder donar eines per ajudar a resoldre in-
quietuds i dubtes personals en la seva tasca quotidiana. 
Valorar la situació de crisi personal en què s’han trobat, pel 
fet d’haver hagut d’adaptar-se al seu nou rol de cuidador, 

un cop ha aparegut la malaltia dels seus cuidats, les con-
ductes i els aspectes que menys agraden, l’aparició d’es-
tats d’ansietat i sentiments depressius...Tot això de cara a 
poder observar amb una mica de distància la seva tasca 
de cura i atenció i separar-ho de la seva persona, del seu 
jo personal que segueix existint i que han de cuidar, per-
què sols podran fer una bona feina de cura i atenció si 
ells, com a persones, es poden gestionar millor dins el seu 
tarannà quotidià.

També s’han treballat tècniques de relaxació, de resolució 
de conflictes, de millorar la comunicació amb els altres, 
consideracions de com funcionem les persones, tempe-
rament, caràcter, la personalitat, conceptes per a un bon 
autoconeixement que afavoreixi l’autocura personal i un 
millor benestar.

Totes les persones que hi han participat s’han bolcat amb 
moltes ganes d’aprendre i d’intercanviar la seva experièn-
cia personal amb els altres companys del grup. La valora-
ció dels participants ha estat molt positiva, han expressat 
que és un espai molt enriquidor i han pogut compatir difi-
cultats comunes que es troben diàriament. És per aquest 
motiu que durant el 2014 es plantejarà tornar a realitzar 
aquesta activitat.

Programa Termalisme Social
Està oberta la convocatòria per  
participar en aquest programa 
d’accés al balneari per a aquelles 
persones grans que ho precisin.

Requisits
Poden participar al Programa els 
pensionistes del Sistema de la 
Seguretat Social, pels conceptes 
de jubilació i invalidesa, en tots el 
casos, i pel concepte de viduïtat o 
altres pensions únicament quan el 
sol·licitant tingui els 60 anys d’edat 
complerts.

Altres requisits són ser autònom en 
les activitats bàsiques de la vida di-
ària i no patir alteracions de la con-
ducta que dificultin la convivència 
en un centre residencial ni patir una 
malaltia infecciosa contagiosa.

El sol·licitant pot anar acompanyat 
del seu cònjuge, al qual no s’exigei-
xen els requisits de pensió i edat.

Què ofereix aquest Programa?
-  Allotjament i manutenció en règim 

de pensió completa i en habitaci-
ons dobles d’ús compartit.

-  Tractaments termals bàsics, amb 
prescripció del metge del balne-
ari.

-  Realització d’activitats d’anima-
ció.

-  Pòlissa col·lectiva d’assegurança 
turística.

-  Hi ha torns de 12 dies (11 pernoc-
tacions) i 10 dies (9 pernoctaci-
ons).

Com se sol·licita plaça?
-  Poden obtenir les sol·licituds a 

l’Ajuntament.

-  Demanant cita a serveis socials.

-  També es pot descarregar el mo-
del de sol·licitud de la pàgina web 
de l’Imserso: www.imserso.es.

Terminis
-  Fins al 16 de maig, les sol·licituds 

seran considerades de caràcter 
prioritari.

-  Les sol·licituds rebudes més tard 
del 16 de maig s’incorporaran a la 
llista d’espera.

L’adreça de correu per enviar les 
sol·licituds és:

PROGRAMA DE 
TERMALISMO SOCIAL DEL 
IMSERSO
Apartado de Correos 14.005
28080 MADRID

També es pot presentar 
sol·licitud a:

OFICINA DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA (CONSELL 
COMARCAL)
C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3
Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 817 06 76

De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Tancat a l’agost i els dies 24 i 
31 de desembre.
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Setmana Solidària

Des de l’any 2013 es va engegar 
al municipi de Subirats al projecte 
“Apropa’t a la diversitat”, amb l’objec-
tiu de poder donar suport i dinamitzar 
la població, especialment les famílies 
immigrades.

L’objectiu del projecte ha estat acos-
tar les realitats diferents entre els pa-
ïsos d’origen dels veïns immigrats i la 
realitat catalana, creant activitats per 
teixir xarxa social i proposant espais 
mutus de coneixença.

Paral·lelament, aquest projecte ser-
veix de suport als serveis socials 
municipals i a la resta de serveis mu-
nicipals, acostant les persones que 
poden tenir més dificultats per acce-
dir-hi i garantint una bona entesa en-
tre ambdues parts.

L’objectiu principal del projecte és mi-
llorar la integració i la participació de 
les persones immigrades al municipi.

Les activitats que s’han desenvolupat 
responen a tres línies d’actuació:

1. Entrevistes individuals i grupals 
amb població immigrada: detecció 
de les potencialitats i debilitats de les 
persones i estudi de necessitats de 
la població.

2. Paral·lelament s’han fet reunions 
amb diferents grups de dones per 
programar diferents activitats i amb 
la intenció que fos un espai per com-
partir necessitats, inquietuds... i po-
der millorar la coneixença de la rea-
litat del nostre poble.

es va fer una exposició/xerrada a 
l’Escola El Montcau sota el títol Mar-
roc, el veí desconegut. També amb 
la col·laboració d’una altra entitat col-
laboradora de l’Ajuntament, Wilaia Alt 
Penedès, es va poder representar a 
l’escola Subirats el conte Les flors del 
Sàhara. Contes per la pau al Sàhara. 
Finalment, coincidint amb l’inici de la 
Festa Major de Sant Pau d’Ordal, es 
va fer una altra representació d’un 
conte al Centre Agrícola amb la parti-
cipació de l’Escola Sant Jordi.

Gràcies a la implicació de mares/pa-
res i la col·laboració de les escoles, els 
resultats obtinguts han estat positius i 
satisfactoris, tant per les persones que 
han participat en el projecte com per 
els diferents serveis implicats.

Cal agrair i destacar la participació 
del grup de mares que han col·laborat 
en els taller i les xerrades aportant els 
seus coneixements i compartint les 
seves vivències. També ha estat molt 
importants les facilitats que han do-
nat les diferents escoles del municipi, 
cedint espais, materials, fent difusió 
de les activitats, etc. Sense la col-
laboració d’aquests agents, aquest 
projecte no hagués estat possible.

3. Creació de diversos tallers i xerra-
des informatives respecte diferents 
àmbits (educatiu, sanitari, laboral...), 
conjuntament amb altres agents so-
cials.

Entre aquestes actuacions, al mes de 
gener es va celebrar la Setmana So-
lidària a Subirats, que va consistir en 
tres activitats en diferents nuclis. Amb 
la col·laboració de l’entitat Equalmón, 

Poble

Donada la bona acollida que ha tingut el projecte i els èxits obtinguts, s’ha 
continuat treballant per programar més activitats, de les quals us podem 
avançar:

•  Dia 14 de febrer de 2014: Conferència Usos i costums marroquins, a 
l’Escola El Montcau, amb la col·laboració del grup de mares.

•  Mes d’abril de 2014: Taller Treballs en feltre per la diada de Sant Jordi, a 
l’Escola El Montcau.
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Beques municipals
Les beques escolars municipals es 
van crear l’any 2008 amb l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, per donar 
resposta a les noves problemàti-
ques derivades de la incipient crisi 
econòmica que començava a afec-
tar la població. Al llarg d’aquests 
anys s’han mantingut aquestes 
ajudes, ja que les perspectives 
econòmiques no han millorat, més 
aviat s’ha detectat un augmentat 
de famílies que han vist minvada la 
seva capacitat econòmica.

A la convocatòria d’aquest any, 
i amb la intenció d’arribar al ma-
jor nombre de famílies possibles, 
s’han ampliat les franges d’edat 
que podien sol·licitar beca. És per 
això que s’han incorporat els alum-
nes d’educació secundària obliga-
tòria, podent-se acollir a aquesta 
convocatòria els infants del munici-
pi d’entre 3 i 16 anys.

La filosofia de les beques es plan-
teja en dos objectius principals:

1.  Abordar la prevenció i el treball 
comunitari actuant conjunta-

ment amb les escoles del muni-
cipi, afavorint aquelles famílies 
que es troben en una situació 
socioeconòmica més desfavo-
rida.

2.  Protegir la vulnerabilitat dels 
infants davant els efectes de la 
situació econòmica actual, i fo-
mentar el principi d’igualtat en 
l’exercici del dret a l’educació.

Veient els resultats obtinguts en la 
convocatòria podem dir que aques-
tes beques han servit per alleugerir 
la càrrega econòmica que repre-
senta les despeses escolars per a 
les famílies. També cal dir que ha 
ajudat a preservar els infants de la 
situació econòmica actual, i ha aju-
dat que tots els infants del municipi 
tinguin les mateixes oportunitats a 
l’escola.

Si mirem els resultats obtinguts en 
aquesta convocatòria, podem veu-
re que s’han pogut acollir a les be-
ques un total de 29 infants, 16 de 
les escoles d’educació primària i 
13 en edat d’educació secundària 

obligatòria, cosa que ha significat 
un total de 16 famílies becades.

Tenint en compte la importància 
que té la pràctica esportiva en el 
foment d’hàbits saludables per a 
la població, especialment en la in-
fància, el paper de l’esport com a 
eina d’integració social, de trans-
missió de valors i de treball en 
equip, aquest any i amb la mateixa 
filosofia de les beques escolars, 
s’ha creat una nova línia de beques 
per ajudar a cobrir la despesa que 
suposa la pràctica esportiva, ga-
rantint que els infants del municipi 
que ho vulguin puguin gaudir de 
l’esport amb el benefici que això 
comporta, independentment de la 
situació econòmica de la família.

En aquesta primera convocatòria 
s’han pogut acollir diverses famí-
lies del municipi amb una situació 
socioeconòmica més desfavorida, 
resultant becats un total de 13 in-
fants que practiquen esport a dife-
rents clubs de la comarca.

L’art de repartir el pastís
El dilluns 16 de desembre del 2013 l’As-
sociació CRIC va impartir una xerrada so-
bre economia domèstica inclosa en l’ofer-
ta formativa del Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum de la Diputació de 
Barcelona. Hi van participar 16 persones, 
veïns/es de Casablanca i el Rebato, que 
van poder intercanviar estratègies per re-
duir el consum en els subministraments 
de la llar i altres despeses habituals.

A més a més a la conferència es van do-
nar les nocions bàsiques per mirar d’evi-
tar ensurts en l’economia familiar. El Cen-
tre de Recerca i Informació en Consum 
(CRIC) està especialitzat en cursos per 
sensibilitzar la població sobre el consum 
responsable i a fer activitats què afavorei-
xin aquest tipus de consum.

D’altra banda, uns dies abans de la xer-
rada, al local social de Casablanca es va 
organitzar un berenar per celebrar el Na-
dal i la cloenda de les activitats de l’any 
2013. Els participants van elaborar escu-
della, truites, entrepans, pastissos... i es 
van compartir.
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El diumenge 15 de desembre se-
tanta persones grans del municipi 
van assistir a la representació de 
la sarsuela Ai, quina nit de nuvis!, 
de la companyia Òpera Còmica de 
Barcelona.

La sortida, organitzada per l’asso-
ciació Subigran i la Regidoria de 
Gent Gran, es va fer en dos auto-
cars que es van desplaçar des de 
nou nuclis dels municipi de Subi-
rats fins a l’auditori de Vilafranca. 
L’espectacle, una comèdia amable 
i fresca, va ser molt aplaudida, so-
bretot per la seva qualitat musical.

AI, QUINA NIT DE NUVIS!

Resum 2013:  
els serveis socials municipals i la gent gran

És per tots conegut que Subirats té una població molt im-
portant de més de 65 anys. És per aquest motiu que en els 
darrers anys s’ha observat una demanda molt important 
als serveis socials municipals per accedir a serveis i pres-
tacions de caràcter assistencial.

Un dels serveis més destacats adreçat a les persones 
grans és el de la teleassistència, un sistema molt impor-
tant en un municipi com el nostre, ja que hi ha un gran 
nombre de persones gran que viuen soles o en parella, 
amb problemes de salut i en nuclis aïllats i amb dificultats 
per accedir als serveis bàsics. Aquest servei permet a la 
persona gran mantenir-se al domicili de manera autòno-
ma, alhora que ajuda a prevenir situacions de solitud i de 
risc en general.

Respecte a les sol·licituds de reconeixement de depen-
dència, han experimentat un estancament un cop supera-
da la fase d’implementació de la llei. Tot i així, el nombre 

d’actuacions dels serveis socials bàsics en l’àmbit de la 
gent gran i dependència és elevat, ja que s’han de con-
tinuar fent els seguiments semestrals d’aquelles prestaci-
ons tramitades i dels plans individuals d’atenció.

Gràcies al projecte “Serveis socials més a prop”, que es 
va realitzar a finals del 2012 i principis del 2013, s’han de-
tectat nous casos en l’àmbit de la gent gran i, en general, 
s’ha aconseguit que tota la població major de 80 anys tin-
gui més informació sobre els serveis socials al municipi.

Som conscients del municipi on vivim i que la gent gran 
necessita una atenció especial per accedir als serveis 
en plenes condicions. És per aquest motiu que des de la 
Regidoria de Gent Gran i Benestar Social es treballa per 
donar totes les cobertures a la gent gran que ho necessiti, 
des de la vessant assistencial a través dels serveis soci-
als bàsics fins a la dinamització d’activitats als diferents 
nuclis.

PROPERES ACTIVITATS PER EVITAR ELS ACCIDENTS 
DOMÈSTICS I MILLORAR L’ALIMENTACIÓ

El dijous 27 de març a les 17.20 h, l’empresa MAP de serveis a les persones grans farà 
una xerrada sobre la prevenció d’accidents domèstics a Lavern.

El dilluns 31 de març a les 17.30 h el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona oferirà una 
xerrada sobre alimentació saludable al Centre Cultural de Can Rossell.

Les dues xerrada, organitzades per la Regidoria de Gent Gran de Subirats, i que s’oferei-
xen des de l’Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona, són obertes a tothom. 
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Activitats Dinamo 2014
Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha posat en marxa tot un seguit de cursos adre-
çats als joves amb la intenció de poder donar un petit cop de mà a aquells que es comencen 
a preparar per buscar alguna feina durant els mesos d’estiu o a altres que vulguin augmentar 
el seu currículum formatiu.

Tots els cursos, independentment del municipi on es realitzin, estan oberts a tots els joves de 
la comarca i si necessiteu més informació us podeu adreçar a la dinamitzadora municipal de 
joventut a la pàgina web www.dinamo.cat.

MONITOR MENJADORS I VETLLADORS ESCOLARS DATES LLOC HORARIS

Eines per adquirir coneixements per desenvolupar en 
l’espai del menjador escolar i adquirir estratègies edu-
catives per a tasques d’acompanyament.

DEL 7 AL 29 DE 
MARÇ SUBIRATS

DIVENDRES 
DE 17 A  
21 HORES I 
DISSABTES 
DE 10 A  
14 HORES

DEL 23 DE MAIG AL 
14 DE JUNY

OLESA DE 
BONESVALLS

DEL 21 DE 
NOVEMBRE AL 20 
DE DESEMBRE

LA GRANADA

MONITOR D’ESPORTS I PRIMERS AUXILIS DATES LLOC HORARIS

Eines per a monitor/a esportiu sense perdre de vista 
el caràcter educatiu i saber què s’ha de fer i què s’ha 
d’evitar fer en les actuacions de primers auxilis.

DEL 29 DE MARÇ 
AL 12 D’ABRIL

OLESA DE 
BONESVALLS

DIVENDRES 
DE 17 A  
21 HORES I 
DISSABTES 
DE 10 A  
14 HORES

DEL 9 AL 23 DE 
MAIG

EL PLA DEL 
PENEDÈS

DEL 3 AL 17 
D’OCTUBRE SUBIRATS

DEL 7 AL 21 DE 
NOVEMBRE LES CABANYES

CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS DATES LLOC HORARIS

Els cursos de Manipuladors/es d’Aliments estan des-
tinats a persones interessades a treballar o realitzar 
algun tipus d’activitat en la qual hi hagi manipulació 
d’aliments. Es proporcionaran eines conceptuals per 
a una correcta manipulació dels aliments. Es dotarà 
l’alumne de les eines metòdiques necessàries per al 
tractament i manipulació dels aliments i s’aportarà in-
formació respecte la higiene i la seguretat en relació als 
aliments. La realització del curs permet accedir al certi-
ficat d’assistència i aprofundiment del curs de Manipu-
ladors/es d’Aliments, expedit per l’escola Descoberta.

22 DE MARÇ

14 DE JUNY

LES CABANYES

OLESA DE 
BONESVALLS

DISSABTES 
DE 10 A  
14 HORES  
I DE 16 A  
20 HORES

CURS DE PREMONITORS DATES LLOC HORARIS

El Curs de Premonitors en el Lleure Infantil i Juvenil 
s’adreça, seguint la normativa vigent de la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, preferent-
ment a persones entre 16 i 18 anys.
Té com a objectiu sensibilitzar els possibles futurs 
monitors en el temps de lleure infantil i juvenil sobre la 
tasca d’educació que portaran a terme amb els infants.
La realització del curs permet accedir al certificat d’as-
sistència i aprofundiment del Curs de Premonitor d’Acti-
vitats de Lleure Infantil i Juvenil, expedit per l’escola 
Descoberta.

DE L’1 AL 29 DE 
MARÇ

DEL 10 DE MAIG AL 
7 DE JUNY

DEL 27 DE 
SETEMBRE AL 25 
D’OCTUBRE

SANT SADURNÍ 
D’ANOIA

SANTA 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS

TORRELAVIT

DISSABTES 
DE 10  
A 14 HORES
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Recurs tècnic:  
revisió del Pla Local de Joventut

La Diputació de Barcelona, a través del catàleg de Ser-
veis 2013, ens ha concedit el recurs tècnic per a la revisió 
del Pla Local de Joventut aprovat pel Ple de la corporació 
l’any passat.

Aquest treball, que compta amb el suport per la Diputa-
ció, es durà a terme entre els mesos de març i juny i està 
encarregat a una empresa especialitzada en el sector, tot i 

que estarà supervisat de prop per la tècnica municipal de 
Joventut i per la regidoria.

Tots els agents socials (ateneus, associacions, etc.) amb 
incidència en el mon juvenil i els joves del municipi que 
vulguin participar en la revisió del Pla Local, poden adre-
çar-se a la tècnica de Joventut.

El dia 20 de desembre es va portar a ter-
me el taller de Nadal organitzat pel Servei 
Jove municipal amb el lema “Fabrica el 
teu regal de Nadal”. Al taller hi van parti-
cipar uns deu joves, que es van poder fa-
bricar regals amb feltre, com ara clauers, 
passadors, guarniments, arracades... i tot 
tipus de complements originals.

TALLER DE NADAL

MONITOR SOCIOCULTURAL DATES LLOC HORARIS

Eines per facilitar instruments de comunicació per 
realitzar de tasques divulgatives i educatives en espais 
culturals, de lleure...

DEL 7 DE FEBRER 
AL 7 DE MARÇ LA GRANADA

DIVENDRES 
DE 17 A  
20 HORES

DEL 26 DE 
SETEMBRE AL 24 
D’OCTUBRE

LES CABANYES

CURS SOBRE ENOTURISME DATES LLOC HORARIS

Aquest curs té com a objectiu conèixer i presentar el 
que significa la cultura del vi a Catalunya i al Penedès. 
Història, geografia, economia, societat, paisatge del 
Penedès.
El curs es presenta en 4 mòduls. La inscripció pot ser 
conjunta o per mòduls o en combinació amb els cursos 
de monitor de lleure. (1, Eines per a guiatges. 2, Recur-
sos enoturístics del Penedès. 3, Eines didàctiques.  
4, Cultura i vi al Penedès).

DEL 9 AL 31 DE 
MAIG

VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS

DIVENDRES 
DE 17 A 21 
HORES I 
DISSABTES 
DE 9 A 14 
HORES

CURS DE MONITORS DE LLEURE DATES LLOC HORARIS

Aquests cursos s’adrecen a persones a partir de 18 
anys que vulguin treballar en activitats relacionades 
amb el lleure educatiu infantil i juvenil, així com acti-
vitats relacionades amb els menjadors i el transport 
escolar, entre altres.

DEL 7 DE FEBRER 
AL 26 D’ABRIL LES CABANYES DIVENDRES 

DE 17 A  
21 HORES I 
DISSABTES 
DE 9 A  
14 HORES

DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 20 DE 
DESEMBRE

SANTA 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS
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Nou Impuls al Patronat de Turisme de 
Subirats

A principis d’any, el Patronat de Turisme de Subirats ha obert la convocatò-
ria de dues places per a la incorporació d’un/a tècnic/a de turisme i d’un/a 
informador/a de turisme i dinamitzador/a del Museu d’Esperanto de Subirats.

Amb aquestes noves incorporacions es vol aportar un nou impuls al turisme del municipi, fet que 
repercutirà positivament en el teixit econòmic i social de Subirats. 

Diada de l’Esperanto

El diumenge 15 de desembre es va commemorar el nai-
xement del Dr. Zamenhof (15 de desembre de 1859, Bi-
alystok-14 d’abril de 1917, Varsòvia), el pare de l’esperan-
to, al Museu d’Esperanto de Subirats (MES), situat al carrer 
Zamenhof a Sant Pau d’Ordal. Per celebrar aquest dia as-
senyalat es van realitzar una sèrie d’actes emmarcats en 
els esdeveniments organitzats per l’Associació Catalana 
d’Esperanto (KEA).

La trobada esperantista al MES va començar a partir de 
les 11 h: una vintena d’esperantistes es varen reunir al mu-
seu. La majoria dels participants eren d’aquí però també 
hi va haver representacions internacionals, com un es-
perantista del Kazakhstan. A més, va assistir a l’acte en 
Miguel Fernández, escriptor esperantista, poeta, traductor 
de Lorca a l’esperanto, cantant, etc. En Miguel, que venia 
de Barcelona de presentar el seu últim llibre Poezio, armilo 
argita per futuro, va dedicar uns minuts a signar i dedicar 
el seu llibre a tots aquells qui ho van desitjar.

A les 12 h es va passar un documental, subtitulat en es-
peranto, sobre la resistència dels republicans a Subirats 
durant l’entrada de les tropes franquistes a la Guerra Civil. 
Aquest audiovisual està lligat a la ruta de l’Última Defensa 
de Barcelona, que es realitza el tercer diumenge de cada 
mes.

Després, tots els assistents van brindar amb cava per 
commemorar el naixement de Zamenhof i també en record 
d’en Lluís Hernández, artífex del MES. Va ser un moment 
molt emotiu per a tothom, ja que entre els presents també 
hi es trobaven la vídua, la senyora Teresa, i el fill d’en Lluís, 
en Rafel.

Per celebrar aquest dia tan assenyalat, al MES es va pre-
parar una selecció de llibres de versos i poemes originals 
en esperanto.
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Enoturisme Penedès, que és la 
cara visible del Consorci de Pro-
moció Turística de l’Alt Penedès 
–la casa “mare” del turisme al 
Penedès i de la qual en formem 
part– ha realitzat un vídeo per 
mostrar la bellesa vitivinícola del 
paisatge i promocionar el turis-
me del Penedès. La presentació 
d’aquest vídeo va coincidir amb 
la inauguració de la nova ofici-
na d’Enoturisme Penedès: km 0 
enoturismePENEDÈS.

En aquest vídeo apareixen belles 
imatges de tota la Denominació 
d’Origen Penedès i, per tant, del 
nostre municipi. Subirats aporta 
escenes de vinya que transme-
ten el caràcter, la tradició i la 
qualitat dels nostres productes. 
D’altra banda, també s’han vol-
gut plasmar les activitats que 
pot fer-hi el visitant, com ara pas-
sejades i excursions entre les 
vinyes i pels boscos mediterra-
nis, les festes i les celebracions 
populars i el tipus d’allotjament 
rural i la gastronomia nostrada 
que s’hi trobarà. A més, també 
s’ha volgut reflectir el procés del 
vi i del cava: amb imatges de la 
verema, dels cellers i la plaent 
degustació final.

Si voleu gaudir d’aquest vídeo 
podeu fer-ho a través del nostre 
web www.turismesubirats.cat.

Vídeo d’Enoturisme Penedès

Ompliu la butlleta que trobareu al dors per participar a 
la tradicional Festa de la Primavera de Subirats en Flor i 
rebre el vostre lot de plantes per embellir les façanes.

õ
Entregueu-la el diumenge 11 de maig a l’Estació de 

Vitivinicultura de Lavern en recollir les flors amb què el 
Patronat de Turisme de Subirats us obsequiarà.

õ
Entre tots embellim l’entorn aquesta primavera!

&
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Visita al Conflent-Catalunya Nord
10-11 maig 2014

El cap de setmana del 10 i 
l’11 de maig, la gent de Subi-
rats està convidada a passar 
un parell de dies al Conflent-
Catalunya Nord, als peus 
del Canigó, en el marc de la 

Trobada PEDRA SECA SENSE FRONTERES. El maig del 
2013, les entitats Amics de Catllà i Casal de Conflent van 
ser acollides a Sant Pau, Can Rossell i Ordal, per part de 
les entitats, famílies i institucions, amb gran èxit, en una 
trobada coordinada pel CESUB, Centre d’Estudis de Subi-
rats. El 10 i l’11 de maig de 2014, coincidint amb les jorna-
des del patrimoni, els tornarem la visita i a Prada i Catllà ja 
estan confeccionant un programa d’actes cultural i festiu, 
per consolidar els llaços d’amistat entre els nostres muni-
cipis del nord i el sud. Si voleu participar a la trobada del 
10-11 maig i allotjar-vos amb una família del “nord”, cal 
que us hi apunteu prèviament, a qualsevol dels correus:

rovenmi@gmail.com Rosa Vendrell

jrovirac@uoc.edu Jaume Rovira/Araceli Soler
Telèfon d’informació: 650 473 639

El desplaçament, el farem en cotxes particulars. I si pre-
feriu allotjar-vos en un hotel o un càmping, heu de fer la 
reserva pel vostre compte.

Informació facilitada per:  
Secció Pedra Seca del Centre d’Estudis de Subirats 

Torneig de Mataconills
Enguany, des de l’Esplai Sol Naixent organitzarem un torneig de Mataconills 
per recaptar diners per a les colònies d’estiu. El torneig se celebrarà el diu-
menge 30 de març a les 10 de matí. Està obert a tothom que hi vulgui par-
ticipar. Només cal que sigueu equips d’entre 8 i 10 persones. Per apuntar-
vos-hi només cal que aneu a l’Ateneu Ordalenc o bé al Centre de Sant Pau. 
El torneig es dividirà en dues categories: la infantil (de 5 a 12 anys) i la sènior 
(a partir de 12 anys). Participar-hi només costarà 6 euros, que s’hauran de 
pagarà just al moment en què us inscriviu, que inclouran la inscripció i dinar. 
Així, doncs, esperem la vostra participació.

Informació facilitada per: Esplai Sol Naixent 

&

Diumenge 11 de maig de 2014, d’11 a 13 h.
Podreu recollir el vostre lot de plantes a l’Estació Vitivinícola de Lavern (esta-
ció de Renfe Lavern-Subirats), obsequi del Patronat de Turisme de Subirats 
a cada família subiratenca.

Nom i cognoms  .........................................................................................................

Adreça  ..............................................................................................................................

Poble, barri o nucli  .............................................................................................................................................

Telèfon  .....................................................  Correu electrònic  ......................................................................

CAL LLIURAR AQUESTA BUTLLETA AMB TOTES LES DADES PER RECOLLIR LES PLANTES
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7è Pessebre Vivent Parlat de Ca l’Avi
Els dies 26 i 29 de desembre de 
2013 el poble de Ca l’Avi va viure 
un any més la posada en esce-
na del Pessebre Vivent Parlat. 
El pessebre va tenir lloc a Cal 
Jaume Corralé, un racó molt aco-
llidor del poble, on tots els pre-
sents es van sentir com a casa. 
Entre els dos dies es van fer un 
total de cinc representacions, as-
solint els 366 visitants.

Des d’aquí volem donar el nostre 
més profund i sincer agraïment a 
tots els visitants, actors i actrius 
que un any més van fer possible 
el pessebre del poble de Ca l’Avi.

Informació facilitada per:  
Gegants de Ca l’Avi

Festa en honor del patró Sant Sebastià
El dia 19 de gener, el poble de Ca 
l’Avi va celebrar la festa en honor al 
seu patró, Sant Sebastià. A la una del 
migdia va tenir lloc la missa solemne 
a la petita capella de Sant Sebastià. 
Acte seguit, es va celebrar una pro-
cessó amb el petit altar del patró Sant 
Sebastià. Finalment, es va organitzar 
un arròs de germanor com a fi de fes-
ta.

Informació facilitada per:  
Gegants de Ca l’Avi 
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El dilluns 23 de desembre, el president del Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès, Francesc Olivella, i l’alcalde 
de Subirats, Pere Pons, van visitar les instal·lacions de 
la Residència Casa Familiar El Cenacle, a Ordal (Subi-
rats).
Acompanyat de la gerent del Cenacle, Imma Serrano, 
i de la dinamitzadora de la gent gran, Cèlia Vendrell, 
van visitar totes les instal·lacions (habitacions, gimnàs, 
menjador, cuina, bugaderia, capella, perruqueria, sa-
les d’estar, etc.) per conèixer de primera mà com és 
el dia a dia de les persones que viuen i treballen a la 
residència. També van poder veure les obres de millora 
i d’ampliació que s’hi van fer i que es continuen fent 
cada any al centre i els projectes de futur.
El Cenacle està gestionat per la Fundació Mossèn Jo-
sep Raventós (fundador de la residència) i actualment 
acull 55 persones grans, amb una mitjana d’edat de 
86-87 anys i majoritàriament de l’Alt Penedès. El centre 
disposa d’un total de 75 places, 44 de les quals són 
concertades. La gerent, Imma Serrano, ha demanat al 
president del Consell Comarcal que demani a la Ge-

neralitat més places concertades per poder atendre 
les persones grans de la comarca que estan en llista 
d’espera. Francesc Olivella s’ha compromès a traslla-
dar aquesta petició a la directora de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.

Informació facilitada per:  
Casa Familiar - Residència El Cenacle

El president del Consell Comarcal i l’alcalde de Subirats 
visiten la residència de gent gran El Cenacle

Casa Família El Cenacle
El dia 17 de desembre es va celebrar 
l’anual “Casa Família El Cenacle”, la 
festa familiar on van ser presents 
amics, familiars i col·laboradors del 
centre. També  vam comptar amb la 
presència de l’alcalde de Subirats, 
Pere Pons, i la regidora Isabel Este-
ve. La vetllada va ser amenitzada per 
la Coral Tívoli de Vilafranca, amb la 
direcció de Gregori Martínez.

Informació facilitada per:  
Casa Familiar -  

Residència El Cenacle 

Diada de Santa Llúcia
Els nens i les nenes de l’escola de 
Lavern també van visitar els avis i les 
àvies de la Residència El Cenacle 
d’Ordal.

Informació facilitada per:  
Casa Familiar -  

Residència El Cenacle 
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Cadets i infantils UE Sant Pau 
Temporada 2014/2015

Després de l’èxit aconseguit amb la creació de l’equip juvenil de la UE Sant Pau, s’està valorant la possi-
bilitat de crear també un equip cadet i infantil per la propera temporada i així donar resposta als nens i els 
joves que volen continuar jugant a casa.

Per començar a treballar caldria que tots els nens nascuts els anys 1999 i 2002 us poseu en contacte 
amb la Junta per poder estudiar la viabilitat d’aquest nou equip. Els telèfons de contacte són 677 82 20 63 
(Melcior) i 653 87 50 78 (Rosa).

Informació facilitada per: UE Sant Pau 

L’equip benjamí del Futbol Sala 
Ordal ha quedat segon classificat 
a la lliga d’hivern que organitza 
el Consell Esportiu de l’Alt Pene-
dès, on no han perdut cap partit. 
Malgrat això l’empat a l’últim partit 
contra l’Esquitx-A de Sant Sadurní 
els va impedir proclamar-se cam-
pions.

Ara a agafar forces de cara al tor-
neig de la Copa Primavera!

Informació facilitada per:  
UE Sant Pau

L’equip benjamí del Futbol Sala Ordal, sotscampió al Jespe

 

 

 

Jornada de portes obertes a la Residència Font Santa
És tradició a la Residència Font 
Santa, un parell de cops l’any, a 
l’estiu i al Nadal, fer una jornada de 
portes obertes.

Per a les persones que viuen a la 
Residència és un dia especial. Vé-
nen les seves famílies, l’alcalde i di-
ferents regidors del nostre Ajunta-
ment, tots els professionals que els 
atenen i diferents col·laboradors 
implicats en el projecte, veïns i, en 
definitiva, tot aquell qui estigui in-
teressat a conèixer qui som i què 
fem.

És un dia per compartir, on les 
persones amb discapacitat poden 
ensenyar on viuen, quines activi-
tats fan, i com és el seu dia a dia. 
A la vegada tenen l’oportunitat de 
convidar els seus familiars i amics 
a dinar, fent ells part del dinar, nor-
malment ens sorprenen amb algun 

pastís o dolç digne dels millors 
pastissers.

Per les persones que viuen a la Re-
sidència Font Santa és important 
compartir el que són, el que fan i 
les seves inquietuds. És per això 

que us convidem a venir sempre 
que vulgueu, estarem encantats de 
rebre-us i de compartir amb vosal-
tres una estona. Us hi esperem!

Informació facilitada per:  
Residència Font Santa.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2013
1. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2014
D’acord amb el previst a l’acord d’aprovació provisional de les ordenances fiscals que entraran en vigor a l’exercici econòmic 
de 2014, pres pel Ple de la corporació en sessió del 28 d’octubre de 2013, i atès que durant el termini d’exposició pública no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’assabenta l’entitat que aquell acord ha esdevingut definitiu.

2. APROVAR, SI S’ESCAU, LA 4a MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
En data 16 de desembre de 2013 el Ple va aprovar l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits (modalitat crèdits extraordinaris 
i suplements de crèdit) del pressupost de l’Ajuntament de Subirats corresponent a l’exercici de 2013, mitjançant l’aplicació de 
majors ingressos i minoració de partides de despeses, de conformitat amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, segons el detall següent:

HABILITACIONS DE CRÈDIT

21201 151 Compra antena ràdio Ona 
Subirats 1.744,00

21300 171 Connexions elèctriques i d’ai-
gua Pl. Subirats 12.000,00

46501 321 Consell Comarcal - Escola de 
Música 2.562,00

Total habilitacions 16.306,00

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

21000 170 Camins rurals 7.442,00

21200 340 Manteniment zones esportives 6.630,00

21200 151 Edificis i altres construccions 1.655,00

22702 151 Estudis, projectes i valoracions 10.128,00

22708 920 Serveis de recaptació 8.000,00

48000 221 Atencions benèfiques i 
assistencials 3.470,00

Total suplements 37.325,00

Total habilitacions + suplements 53.631,00

MINORACIÓ DE PARTIDES DE DESPESES

13100 170 Retribucions bàsiques 1.142,00

16000 170 Seguretat Social 4.165,00

22706 151 Treballs tècnics externs 7.145,00

46301 163 Mancomunitat de l’Alt Penedès 5.310,00

61016 155 Marge carrer el Rebato 10.000,00

61017 171 Arranjament Font Clara 2.000,00

Total minoració de partides de despeses 29.762,00

MAJORS INGRESSOS

13000 IAE 8.649,00

39900 Diversos 2.750,00

46103 Diputació - serveis socials 3.470,00

46107 Diputació - comerç 9.000,00

Total majors ingressos 23.869,00

Total minoració de partides de despeses + 
majors ingressos 53.631,00

La proposta s’aprova amb vuit vots a favor (CiU, CUP-APS i Lluís Ràfols) i tres abstencions (ERC i PP).

3. APROVAR, SI S’ESCAU, LA 3a MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 DEL PATRONAT DE TURISME
Atès que al Patronat de Turisme de Subirats s’han de realitzar despeses que no es poden demorar, es proposa al Ple de la 
corporació l’adopció dels següents ACORDS:

1.  Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits (modalitat suplements de crèdit) del pressupost del Patronat de Turisme 
de Subirats corresponent a l’exercici de 2013, mitjançant l’aplicació de baixes per transferència i majors/menors ingressos:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

430 16000 Quotes socials 652,93

CRÈDIT EXTRAORDINARI

430 636000 Equips processos d’informació 969,23

Total crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit

1.622,16

Finançament:

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA

87000 Romanent de tresoreria 1.622,16

Total finançament 1.622,16

La proposta s’aprova per unanimitat.
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4. APROVAR, SI S’ESCAU, EL PRESSUPOST DEL 2014
Ferran Planas, regidor d’Hisenda, explica els trets generals que hi conté:

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l’any 2014, integrat pel de l’Entitat mateixa i el del 
Patronat Municipal Turisme, amb el detall següent:

• GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents

Cap. 1. Despeses de personal 1.033.563

Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis 1.720.050

Cap. 3. Despeses financeres 24.750

Cap. 4. Transferències corrents 272.699

2) Operacions de capital

Cap. 6. Inversions reals  261.000

Cap. 7. Transferències de capital  86.000

Cap. 9. Passius financers 171.859

TOTAL DESPESES 3.569.921

B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents

Cap. 1. Impostos directes 1.534.200

Cap. 2. Impostos indirectes 44.749

Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 782.680

Cap. 4. Transferències corrents 920.142

Cap. 5. Ingressos patrimonials 36.150

2) Operacions de capital

Cap. 7. Transferències de capital 110.000

Cap. 9. Passius financers 142.000

TOTAL INGRESSOS 3.569.921

• ENTITAT

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents

Cap. 1. Despeses de personal 982.913

Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis  1.690.200

Cap. 3. Despeses financeres 24.500

Cap. 4. Transferències corrents 338.699

2) Operacions de capital

Cap. 6. Inversions reals 261.000

Cap. 7. Transferències de capital  86.000

Cap. 9. Passius financers 171.859

TOTAL DESPESES 3.555.171

B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents

Cap. 1. Impostos directes 1.534.200

Cap. 2. Impostos indirectes 44.749

Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 774.580

Cap. 4. Transferències corrents 913.642

Cap. 5. Ingressos patrimonials 36.000

2) Operacions de capital

Cap. 7. Transferències de capital 110.000

Cap. 9. Passius financers 142.000

TOTAL INGRESSOS 3.555.171

• PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents

Cap. 1. Despeses de personal 50.650

Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis 29.850

Cap. 4. Transferències corrents 250

TOTAL DESPESES 80.750

B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents

Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 8.100

Cap. 4. Transferències corrents 72.500

Cap. 5. Ingressos patrimonials 150

TOTAL INGRESSOS 80.750

•  TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
432.41000 Entitat a Patronat Municipal Turisme 66.000

TOTAL 66.000
La proposta s’aprova amb sis vots a favor (CiU i Lluís Ràfols), quatre abstencions (ERC i CUP-APS) i un vot en contra (PP).

5. INFORMAR DEL GRAU DE COMPLIMENT DE MOROSITAT LLEI 15/2010 DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
La Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre i en relació als Terminis de Pagament l’article tercer, apar-
tat tres, de la Llei 15/2010, determina que el període de pagament (en el 2012) de les obligacions reconegudes serà de quaranta 
dies, així com obliga a cada entitat local a redactar un informe on quedi constància de les obligacions pendents que s’estiguin 
incomplint. D’acord amb la llei 15/2010 s’informa:
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A) TERMINIS DE PAGAMENT
PRIMER.- Que a data 30 de setembre de 2013 el detall dels pagaments realitzats corresponents a obligacions reconegudes és:

TOTAL  
OPERAC. IMPORT EN TERMINI IMPORT FORA  

TERMINI IMPORT PERÍODE 
MITJÀ PAG.

ENTITAT 497 319.798,65 305 144.083,40 192 175.715,65 50,10

SEGON.- Que a data 30 de setembre de 2013 el detall dels pagaments pendents corresponents a obligacions reconegudes és:
TOTAL  

OPERAC. IMPORT EN TERMINI IMPORT FORA  
TERMINI IMPORT

ENTITAT 195 184.982,83 85 73.138,39 110 111.844,44

B) RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS
En data 30 de setembre de 2013, no hi ha cap factura o document justificatiu amb una antiguitat superior a tres mesos pendent 
de reconeixement de l’obligació.

6. INFORMAR DEL GRAU DE COMPLIMENT DE MOROSITAT LLEI 15/2010 DEL PATRONAT DE TURISME DE SUBIRATS
Segons la Llei 15/2010, els requisits pel Patronat de turisme són idèntics als mencionats al punt anterior, així doncs, a continua-
ció s’informa dels següents terminis i obligacions:
A) TERMINIS DE PAGAMENT
PRIMER.- Que a data 30 de setembre de 2013 el detall dels pagaments realitzats corresponents a obligacions reconegudes és :

TOTAL  
OPERAC. IMPORT EN TERMINI IMPORT FORA  

TERMINI IMPORT PERÍODE 
MITJÀ PAG.

ENTITAT 40 28.404,59 40  28.404,59 0 0 50,00

SEGON.- Que a data 30 de setembre de 2013 el detall dels pagaments pendents corresponents a obligacions reconegudes és:
TOTAL  

OPERAC. IMPORT EN TERMINI IMPORT FORA  
TERMINI IMPORT

ENTITAT 6 7.922,35 1 151,25 5 7.771,10

B) RECONEIXEMENT DE LES OBLIGACIONS
En data 30 de setembre de 2013, no hi ha cap factura o document justificatiu amb una antiguitat superior a tres mesos pendent 
de reconeixement de l’obligació.

7. APROVAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE DEPURACIÓ DE SALDOS PRESSUPOSTARIS
Es proposa al Ple de la corporació aprovar, de conformitat amb els articles 49 i 50 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol 1r del títol 6è de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos, i l’Article 193 de la mateixa Llei, l’expedient de depuració de saldos deutors que figuren a la comptabilitat 
municipal dels pressupostos de l’Entitat segons el següent detall:

Exercici Econòmica Descripció
2003 13000 Impost sobre activitats econòmiques 21,30
2006 35002 Quotes urbanístiques carrer Serral 0,02
2008 39300 Interessos de demora 6.352,09
2009 35000 Contribucions carrer del Pi d’Ordal 20.500,96
2009 75002 Arranjament camí Can Panxa 8.806,44
2010 45000 Generalitat - subv. plans protecció civil 281,25
2010 46101 Diputació - ensenyament 917,20
2010 46102 Diputació - esports 8.000,00
2010 76101 Camí de Can Cartró a Can Bas 5.955,87
2011 46101 Diputació - ensenyament 0,80
2011 46103 Diputació - serveis socials 11,30
2012 75009 Generalitat - camp de futbol 20.382,48

Total drets pendent de cobrament 71.229,71
S’aprova per unanimitat.

8. DONAR COMPTE DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL PAU-15 DEL PAGO
El passat 16 de desembre de 2013 es va aprovar inicialment el canvi del sistema d’actuació urbanística, passant de reparcel-
lació per compensació bàsica a cooperació, d’acord amb l’establert a l’article 119.1.d) de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,.
El ple en queda assabentat.

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LOCALRET I 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TENIR UN SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITzADA DE SERVEIS DE TELECO-
MUNICACIÓ (VEU, MòBIL I DADES)
El 16 de desembre de 2013 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats al conveni de col·laboració subscrit el 27 de 
febrer de 2013 entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de teleco-
municacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com a annex I, tot assumint el compromís de 
compliment de les obligacions que se’n derivin.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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10. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CON-
VENI DELS TREBALLADORS 
El Ple de la corporació aprova el següent acord:

1r.  Aprovar l’Acord sobre les condicions econòmiques, socials 
i de treball per al personal funcionari i el conveni col·lectiu 
de treball per al personal laboral al servei d’aquest Ajunta-
ment, corresponent al període 2013-2015, que es troben a 
l’expedient administratiu i que formen part d’aquest acord, 
així com les mesures organitzatives que se’n derivin.

La proposta s’aprova amb nou vots a favor (CiU, Lluís Ràfols, 
PP i ERC) i dues abstencions (CUP-APS).

11. MOCIONS

11.1. Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya per l’aturada definitiva i desmantellament 
del projecte Castor
El projecte Castor consisteix en la injecció de gas matalàs 
al magatzem de gas submarí a la costa del Delta de l’Ebre. 
Aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions 
de les terres de l’Ebre. S’han presentat diverses denúncies a 
algunes institucions però a totes les respostes s’assegurava 
que es complien els requisits i la normativa vigent. Posterior-
ment l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de 
feia una setmana havia detectat un increment notable de l’ac-
tivitat sísmica.

Davant la situació d’alarma social i per tot això, es proposa al 
Ple municipal aprovar la petició al Govern espanyol de l’atu-
rada definitiva del magatzem de gas submarí Castor, la impli-
cació de la Generalitat de Catalunya i una millor transparència 
de l’empresa promotora.

S’aprova per unanimitat.

11.2. Moció presentada per l’equip de govern en relació a 
la millora de la N-340 (tram Avinyonet-Vilafranca)
Tot i que durant la primavera del 2012 es va posar en funcio-
nament la nova C-15, Eix Diagonal, que comunica les poblaci-
ons de Manresa i Vilanova, no ha resolt aquesta comunicació, 
creant unes llargues cues inexistents anteriorment des dels 
nostres municipis (Olesa de Bonesvalls, Subirats, Avinyonet 
del Penedès, Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues) en direcció 
a Vilafranca del Penedès.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
acord: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya que actuï amb la màxima urgèn-
cia possible.

S’aprova per unanimitat dels regidors presents.

11.3. Moció presentada per l’Equip de Govern per dema-
nar la continuïtat de la fàbrica Ceràmiques del Foix de 
Santa Margarida i els Monjos
L’empresa Roca vol tancar la fàbrica Ceràmiques del Foix 
ubicada a Santa Margarida i els Monjos i traslladar la seva 
producció a altres instal·lacions ubicades a Castelló.

El Ple municipal va aprovar els següents acords:

1.  Donar suport als treballadors de Ceràmiques del Foix i al 
comitè d’empresa en les accions que duguin a terme per 
defensar els llocs de treball.

2.  Demanar al Consell Comarcal que treballi conjuntament 
amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per evi-
tar la deslocalització de la fàbrica Ceràmiques del Foix. Així 
com la implicació de la Generalitat de Catalunya.

3.  Instar els representants legals de Ceràmiques del Foix a 
obrir vies de diàleg amb el comitè d’empresa per tal d’evitar 
els acomiadaments i cercar altres mesures que garanteixin 
la continuïtat dels treballadors a la planta del Penedès.

S’aprova per unanimitat.

11.4. Moció presentada per l’Equip de Govern a favor de 
permetre polítiques de desenvolupament local i ocupació 
a l’administració local
El país continua vivint una greu situació econòmica. Una de 
les conseqüències més directes i contundents és la desocu-
pació. No obstant això, més del 40% dels ajuntaments es tro-
ben en situació de superàvit. Als ajuntament, però, en el marc 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressu-
postària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no els és pos-
sible destinar l’estalvi a poder realitzar accions o polítiques 
públiques relacionades amb l’àmbit del desenvolupament 
econòmic local, i especialment a la generació d’ocupació.
Per tot això, el Ple va aprovar que es materialitzi la modificació 
de l’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), possibilitant que els ajun-
taments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vega-
da no superin els límits d’endeutament establerts legalment, 
puguin beneficiar els seus ciutadans destinant el romanent a 
finançar polítiques de desenvolupament local.
S’aprova per unanimitat.
11.5. Manifest presentat per l’equip de govern del Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència en-
vers les Dones, les administracions i la societat civil volem 
expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta violència 
malauradament encara present a les nostres societats.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que 
el maltractament contra les dones sigui impensable, i situï el 
discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. D’aquí la impor-
tància d’intervenir en els grups de població més jove.
L’objectiu és, doncs, acompanyar, donar suport i capacitar 
les persones joves i donar-los els elements de reflexió i les 
pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que 
la violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els 
afectes entre dones i homes s’han de comunicar i compartir 
amb dignitat, respecte i llibertat.
El manifest s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
PUNTS D’URGÈNCIA
12. SOL·LICITAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA COM A SERVEI MANCOMUNAT DE LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS
L’Ajuntament de Subirats ha estudiat la viabilitat econòmica 
del servei de neteja viària que presta al nostre municipi la 
Mancomunitat de l’Alt Penedès a través de l’empresa Mas Al-
bornà i, tal com manifesten els tècnics que han treballat l’es-
tudi, la continuïtat de l’esmentat servei, en la forma que fins 
ara es desenvolupava, resultava més cara que contractar-lo 
directament per l’Ajuntament. És per això que s’ha demanat 
la baixa formal del nostre Ajuntament en aquest servei a partir 
del dia 1 de gener de 2014.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
13. APROVAR L’ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL 
D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANçAMENT 
ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA.
El 16 de desembre de 2013 l’Ajuntament es va adherir al pro-
tocol d’execució de les diligències de llançament disposades 
pels jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que constitu-
eixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es 
produeixi una situació de vulnerabilitat social –amb exclusió 
del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol–, 
així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i 
millorar la situació de les persones en aquesta situació pen-
dents d’una diligència de llançament d’un procediment de 
desnonament, execució hipotecària o similar.
S’aprova per unanimitat.
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Ens cal decidir
Si ens parem a reflexionar un moment, veurem que en tot 
instant de la vida, del dia a dia, se’ns fa necessari prendre 
decisions.

Hi ha moltes d’aquestes decisions que les prenem de ma-
nera automàtica i n’hi ha altres de les quals ens cal fer-ne 
una valoració prèvia i després prendre la decisió que cre-
iem més encertada per a aquest nou repte plantejat, ens 
cal decidir o bé sí, o bé no.

Un cop s’ha fet el procés previ a la presa de decisió, el fet 
decidit cal tirar-lo endavant, i el més correcte és, al cap 
d’un temps, fer una altra valoració per tal de veure si les 
expectatives de les decisions preses es compleixen.

A la revista Tot Subirats, a l’apartat de grups municipals, es 
comenta l’incrementa de la taxa de la brossa.

És un fet conegut que la concessió del servei de la brossa, 
quan vam entrar a govern, portava dos anys prorrogada, 
cosa que vol dir que l’any 2009 calia decidir de fer un nou 
concurs públic per adjudicar de nou el servei.

En aquell moment es va decidir no fer-ho, algun tipus de 
valoració es va fer per l’anterior equip de govern per deci-
dir no; potser es va valorar que un concurs podia encarir 
el cost del servei, o que implementar un nou sistema de 
recollida requereix esforç i temps. Cal dir que amb el nou 
sistema de recollida el cost fix s’incrementa, perquè en el 
concurs públic el cost de la concessió és mes alt (part 
fixa) i no perquè s’hagi optat pel sistema porta a porta, 
però qui te la capacitat d’incidir i decidir en la part variable 
són totes les veïnes i els veïns de Subirats, i això esta pas-
sant perquè l’esforç de selecció de tots plegats fa que es 
portin menys tones a abocador.

També es parla del rebut de l’aigua. Fent una mica d’histò-
ria, en un primer moment l’Ajuntament va decidir fer tota la 

gestió del servei, o sigui una gestió municipal, però cap a 
l’any 2000 es va optar per oferir una concessió del servei 
de l’aigua.

Durant aquest temps com és natural, s’han renovat cano-
nades, s’han substituït bombes i en algun moment es va 
decidir que penjar d’un sol pou tenia massa risc i es va 
decidir fer la connexió a ATLL.

Al mateix temps que es decideix fer les obres de millora 
cal saber com finançar-les, o bé amb una partida pressu-
postària o bé que fossin finançades per la concessionària 
i que el cost revertís en la tarifa; i vam optar per la solució 
de la concessionària. Actualment el deute amb la conces-
sionària és d’uns 700.000 €, que van a la part fixa de la 
tarifa. Està clar que durant aquest anys el deute financer 
amb la concessionària s’ha anat incrementant i si féssim 
una progressió d’aquí a pocs anys el deute seria el doble 
de l’actual i tindríem aigua amb bombolles. Per això ara 
tocarà decidir quin model de finançament és el més ade-
quat per a l’aigua.

Hi ha decisions a molts nivells, personals, municipals, au-
tonòmiques, estatals, etc.

Ara estem vivint un moment històric al nostre país, en el 
qual ens cal decidir el nostre futur, el futur de tots com a 
país. Creiem que tots plegats tenim prou projecció històri-
ca per tal de valorar el que ens cal decidir. La decisió és 
un repte personal, ja que quan decideixes fas una projec-
ció de futur, de canvi i d’obrir nous camins. Crec que la 
capacitat d’organització demostrada el darrer 11 de se-
tembre ens ha de fer veure que aquest país s’ho val i ens 
el mereixem tots plegats.

Sí, sí que ens cal decidir.
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L’equip de govern de Subirats menysprea el poble i 
l’oposició d’ERC

Aviat farà tres anys que CiU i el regidor no adscrit van en-
trar a governar a Subirats. Fins llavors, el tarannà d’aquest 
Ajuntament havia estat marcat per la llibertat d’expressió, 
la proximitat i la transparència. El veïnat podia parlar dels 
seus problemes amb l’alcalde. Actualment s’ha de sol-
licitar cita prèvia per tenir audiència amb l’alcalde. Les re-
gidores i els regidors es podien adreçar al personal tècnic 
per sol·licitar informació sense cap impediment. No se’ns 
vetava la informació. 

Però què passa ara? Doncs que des de l’oposició sen-
tim que se’ns amaga informació i el veïnat ens fa saber 
que les seves peticions s’ignoren, i moltes instàncies ni es 
contesten. Tenim exemples recents per demostrar aquesta 
manca de transparència i d’atenció ciutadana. Al Ple del 
desembre, Esquerra Republicana va denunciar un fet que 
està repetint-se amb l’alumnat de l’ESO i el transport esco-
lar. Com sabeu, hi ha hagut una reforma amb els horaris i 
només disposen de 5 minuts per sortir de classe i arribar 
a l’autocar. El fet és que si un alumne surt un minut tard de 
l’aula, ja sigui per un examen o per qualsevol altre motiu, 
i arriba a l’autocar un minut tard no li obren la porta i el 
deixen allà. 

Com a representant d’Esquerra, he anat a veure la res-
ponsable del transport a l’institut i m’ha adreçat al Consell 
Comarcal com a responsable directe al·legant, que ells no 
han estat els responsables d’aquesta modificació horària. 
En aquest mateix Ple vam proposar a l’equip de govern 
una recollida de signatures de les famílies del municipi 

amb alumnat a l’Institut per tal de fer pressió per resoldre 
una problemàtica que patim des de l’inici de curs. Al Ple 
del gener tornem a preguntar si s’ha actuat al respecte, i 
descobrim amb sorpresa que la regidora d’Educació no té 
ni idea del tema i l’alcalde confessa que ni han començat a 
recollir signatures ni s’ha demanat hora amb la responsa-
ble del transport al Consell Comarcal. Aquesta deixadesa 
ens fa pensar que realment no estan al govern per escol-
tar les necessitats del poble, i per això el veïnat recorre a 
l’oposició. 

Un altre exemple del funcionament poc transparent 
d’aquest ajuntament: al darrer Ple vaig demanar que se’m 
convoqués a la reunió prevista amb el veïnat de la Guàr-
dia i, per sorpresa meva, veig que només han convocat 5 
veïns. La resta em pregunten a diari, què està passant? 
M’adreço a l’alcalde per demanar una explicació i com a 
resposta rebo crits i amenaces. Paraules textuals de l’al-
calde Pere Pons: “Si comences a tocar els collons no et 
deixaré venir a les reunions veïnals”. Quin nom rep aquest 
comportament? Senyor Pere Pons, li ve gran el càrrec? Se 
sent incapaç de fer d’alcalde sense menysprear la tasca 
de les regidores i els regidors de l’oposició? Nosaltres no-
més estem escoltant el poble i les seves inquietuds. Possi-
blement és aquí on vostè no arriba. El poble demana pro-
ximitat i nosaltres demanem transparència!

Montserrat Garcia Pájaro
Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Subirats
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Nosaltres parim, nosaltres decidim!
El dret al propi cos és aquell dret que permet a una perso-
na decidir lliurement sobre el seu cos. Fàcil, no? Doncs hi 
ha gent que no arriba a entendre-ho.

La nova reforma de la llei de l’avortament impulsada pel 
ministre Gallardón (Ley orgánica para la protección de la 
vida del concebido y de los derechos de la mujer embara-
zada) ataca aquest dret fonamental aconseguit a partir de 
més de trenta anys de lluita feminista.

Des d’ARRAN Subirats i l’Alternativa per Subirats-Candi-
datura d’Unitat Popular volem mostrar la nostra indignació 
i ràbia davant la pèrdua d’aquest dret fonamental. Des-
prés dels avenços aconseguits durant anys fins arribar a 
la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la llibertat de les 
dones a decidir si volem o no ser mares. Una reforma de 
llei que pretén incapacitar-nos com a subjectes decisoris 
dels nostres cossos. Amb aquesta llei, el paper de les do-
nes es veu relegat a la reproducció i al paper de mares i 
cuidadores.

Volem deixar clar que ens oposem frontalment a l’aplicació 
d’aquesta reforma, que converteix el que era una llei de 
terminis, en una llei que només permet l’avortament en tres 
supòsits extremadament restrictius, i que deixa en mans 
d’un conjunt d’especialistes mèdics la decisió de si una 
dona pot o no avortar. Una decisió que té el perill de ser 
totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. 
Cal valorar que aquesta llei satisfà tan sols els postulats 
ideològics que comparteixen l’Església Catòlica ultracon-
servadora, el PP i altres sectors conservadors.

Ser mare és un dret i no un deure, encara que Ruiz Gallar-
dón confongui intencionadament els termes en el seu dis-
curs. Això vol dir que encara que estiguem dissenyades 
per parir, no implica que hi estiguem obligades. Intentar 
fer-nos esclaves del nostre cos és explotar-nos en bé del 
patriarcat. Les dones hem de tenir la mateixa llibertat que 
els homes per perseguir els nostres propòsits i, com ells, 
aquests no tenen perquè contemplar una finalitat repro-
ductiva. En canvi, la nova llei proposada està feta només 
per ser complerta per les dones i exclou els homes de 
qualsevol obligació davant d’un embaràs no desitjat. En 
una societat justa i realment igualitària s’han d’oferir les 
mateixes oportunitats i exigir les mateixes responsabilitats. 
En conclusió, en la lluita per la igualtat no hi pot tenir ca-
buda cap llei que criminalitzi el poder de decisió de les 
dones.

Per contra, el que sí que és digne de ser criminalitzat és 
aquell qui promou i vota a favor d’una llei que obliga les 

dones a hipotecar la vida o a avortar en condicions sense 
garanties, conscients que ambdues opcions poden deixar 
seqüeles físiques i psíquiques per tota la vida. Com també 
aquells qui obliguen a desenvolupar fetus amb malforma-
cions que poden comportar una dependència per sempre, 
al·ludint als drets dels discapacitats mentre se’ls van reta-
llant els ajuts.

En desacord amb aquesta reforma, el dilluns 20 de gener, 
ARRAN Subirats i l’APS-CUP vam presentar una moció al 
Ple de l’Ajuntament de Subirats a favor del dret a decidir 
sobre el propi cos, i de rebuig total a la nova reforma de 
llei sobre l’avortament. La veu feminista va entrar a l’Ajun-
tament, reclamant el dret al propi cos, el dret a la salut se-
xual i reproductiva, el dret a decidir sobre la maternitat, el 
dret a decidir sobre les pròpies vides, el dret a la dignitat i 
a la integritat física, i el dret a una educació sexual integral, 
amb perspectiva de gènere i no heteronormativa.

Donem gràcies per deixar-nos expressar el nostre males-
tar, per no fer-nos callar i pel suport rebut a la moció. La 
moció va ser aprovada àmpliament, amb el vot a favor de 
totes les regidores i regidors, a excepció de l’abstenció de 
Ferran Planas (CiU) i el vot en contra de la Dolors Morera 
(PP).

A principis de gener, com a organització feminista que 
som, ARRAN Subirats vam iniciar la campanya per lluitar 
contra aquesta reforma. Vam redactar la moció, vam fer 
dues reunions de caire informatiu, una a Ordal i una a Sant 
Pau d’Ordal, i vam ser presents al ple per fer sentir la veu 
de totes les dones indignades per aquesta reforma. Du-
rant el mes de febrer i març farem un seguit d’actes i tallers 
als quals us convidem a totes i tots a assistir-hi i partici-
par-hi. PERQUÈ JUNTES HO PODEM TOT!
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LLUÍS RÀFOLS 
Regidor 

socialista  
no adscrit

CAP A UNA NOVA SOCIETAT
En els dies convulsos que ens ha tocat viure s’imposa una 
reflexió a fons sobre la societat en què vivim i on hem arribat.
Una recent enquesta de l’Eurobarómetro, difosa fa pocs dies, 
apunta al fet que una mitjana del 76% dels europeus consi-
dera la corrupció com una pràctica generalitzada entre els 
vint-i-vuit països de la CEE. Segons aquesta enquesta, Grècia 
i Itàlia són els països on els ciutadans tenen aquesta percep-
ció en nivells més elevats, amb el 99 i el 97%, respectivament, 
mentre que a Lituània, la República Txeca i Espanya aquesta 
xifra assoleix el 95%.
El mes trist és que tothom apunta als polítics perquè és on es 
donen els casos que són portada de diaris, però també és 
cert que les corrupteles es donen a tots els nivells en propor-
ció amb la capacitat econòmica de cadascú.
Perquè també ho són a escala personal quan paguem sen-
se IVA, quan cobrem sense factura, quan ens escapolim de 
taxes municipals a les quals estem obligats, quan utilitzem la 
targeta sanitària de l’àvia per comprar medicaments que no 
són realment per a ella, quan viatgem amb transport públic 
sense pagar, etc.
Ja sé que em direu que no té importància, que alguns polítics 
estafen molt més, que les grans corporacions i els poderosos 
tenen comptes en paradisos fiscals o posen les seves seus a 
països de fiscalitat més baixa, per no pagar aquí els beneficis 
de les seves empreses, però tot fa feix i ens cal, si volem la 
societat justa desitjada, començar per una regeneració moral 
que abasti des del graó més petit fins a dalt de tot.
No s’hi val a reptar els altres a corregir els seus defectes sen-
se començar per nosaltres mateixos.

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Algú va dir ja fa anys que política era pedagogia; potser us 
semblarà pedant citar aquesta frase, però pedagogia en un 
sentit clàssic com s’entenia a principis del segle XX no era 
sols ensenyar, sinó predicar amb l’exemple. I això és aplica-
ble també a l’administració municipal.
I cal afirmar que l’Ajuntament és de totes les administracions 
de les més transparents. Aquí no hi ha comptabilitat B, aquí 
no hi ha sobres sota mà, aquí el que cada regidor cobra és 
exposat a la pàgina web municipal i és a l’abast de tots els ve-
ïns. I també podem afirmar que els polítics en el seu conjunt a 
Subirats cobren ara força menys del que cobraven a les dues 
legislatures anteriors. També la retallada ha afectat de ple els 
treballadors municipals com a la resta dels treballadors del 
nostre país.
Per això també hem demanat a la societat civil de Subirats, a 
les entitats, a les comissions de festes, als centres i ateneus 
que siguin conscients del moment econòmic i raonables en 
les peticions de subvenció i hem de reconèixer una resposta 
positiva de les entitats subiratenques.

Cal recordar que entre el 2000 i el 2011, època de vaques 
grasses i de poc seny, es va gastar a dojo i sense mirar mas-
sa prim.
Es subvencionaven entitats i festes amb el que tocava i amb 
el que no tocava. Es faltava al rigor en l’exigència de certificar 
les despeses de forma fefaent, es prodigaven rebuts sense 
nom del perceptor, sense adreça ni NIF, s’acceptaven fac-
tures que s’havien pagat sense IVA i s’incomplien en alguns 
casos la finalitat a què havia estat destinada la subvenció.
Costa redreçar els vicis adquirits, i encara ens trobem –això 
sí, en comptades ocasions– de rebre una petició de cava per 
a la festa d’una entitat privada, o qui creu tenir dret d’utilitzar 
la brigada municipal que paguem entre tots per feines que no 
els pertoquen.

EL LLOC QUE PERTOCA A L’OPOSICIÓ MUNICIPAL
L’oposició municipal és a l’Ajuntament per vigilar, exercir la 
crítica i denunciar el que en la seva opinió és mal fet per 
l’equip de govern i l’equip de govern, en funció de la seva 
majoria, té la responsabilitat de gestionar i governar.
Ho dic perquè a voltes es confonen les funcions i algú pot 
pensar, en virtut d’un dret democràtic mal entès, que els re-
gidors de l’oposició han de participar activament en la gestió 
municipal, i no és així. Poden, evidentment, buscar les seves 
formes de relació amb els veïns, convocar les assemblees 
que com a partit o grup municipal creguin convenients, però 
mai poden actuar en el terreny que és exclusiu de l’equip de 
govern de relació entre veïns i administració municipal.
I ho dic perquè s’ha donat el cas recentment que la cap de 
llista d’ERC, Montserrat Garcia, va demanar d’assistir a una 
reunió de treball amb els representants de l’Associació de Ve-
ïns del barri de la Guàrdia per parlar del projecte d’urbanitza-
ció, i pel seu compte i risc es va posar a enviar convocatòries 
de la reunió a tots els seus coneguts d’aquest barri a través 
del Facebook.
Va oblidar que ella anava de convidada, que la seva feina era 
escoltar i donar la seva opinió si ho creia convenient, però 
en cap cas havia de convocar ningú i menys fer safareig del 
tema, ja que s’hi estava treballant encara a nivell tècnic i en 
darrer cas això li pertocava a l’equip de govern. El que podia 
fer, i ningú li nega el dret, que quedi clar, és una reunió amb 
els veïns si ho considera convenient com a regidora i com a 
Grup Municipal d’ERC.
La democràcia té unes regles de joc que a nivell municipal 
són ben clares, i no pot al·legar la senyora Garcia ignorància 
quan ha estat al govern de Subirats, i no és pas que tingu-
és per costum ni avisar ni convidar l’oposició quan es reunia 
amb els veïns per temes de gestió municipal.

Lluís Ràfols
Regidor socialista no adscrit
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Enguany, coincidint amb el centenari de la construcció del 
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal, la Festa Major s’ha 
allargat durant dos caps de setmana del mes de gener. Els 
caps de setmana del 18, 19, 25 i 26 de gener han aplegat 
els actes centrals de la Festa.

Amb sorpresa hem vist com per poder veure l’acte central 
de la Festa Major de Sant Pau d’Ordal, el pregó a càrrec 
de Toni Albà, tots aquells que no són socis del Centre ha-
vien de pagar 10 € per poder assistir a l’acte.

Des del PP de Subirats reivindiquem que les Festes Majors 
han de ser un punt de trobada de tots els habitants del po-
ble, han d’oferir a tots les mateixes possibilitats d’assistir 
als actes que s’hi programen. Posar preu a un acte com el 
pregó, l’acte central de tota Festa Major, és des del nostre 
punt de vista un error greu. Però encara més posar preu 
només per a una part dels santpauencs, per a aquells que 
no són socis del Centre Agrícola, és discriminar una part 
de la població de manera totalment injusta i fora de lloc.

Fer coincidir la commemoració del centenari del Centre 
Agrícola de Sant Pau d’Ordal amb els actes de la Fes-
ta Major podria haver estat una bona idea si no s’hagués 
tractat el pregó com un acte privat del Centre Agrícola.

El PP de Subirats pensem que l’Ajuntament no ha fet una 
aposta clara per aquesta Festa Major, obviant el potencial 
que tenim a Subirats, podent oferir a tots els habitants i 
tots els visitants gaudir de l’entorn privilegiat amb el qual 
comptem.

El Sr. Ràfols no està per la feina i encara menys el Patronat 
de Turisme, que fa tres mesos que no té ningú que ocu-
pi el lloc de tècnic. El tècnic va marxar juntament amb la 
informadora/dinamitzadora del Museu d’Esperanto. És a 
dir, que ningú potencia a Subirats el que és nostre, el que 
tenim a prop, ningú mou un dit per dinamitzar el nostre 
municipi. I tampoc ho han fet ara, amb la Festa Major de 
Sant Pau d’Ordal.

Dolors Morera Solà
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27 DE MARÇ
LAVERN
• A les 17.20 h, xerrada sobre prevenció d’accidents 

domèstics, organitzada per la Regidoria de Gent Gran.

30 DE MARÇ
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
• A les 8.00 h, Caminada de les Masies, ruta circular 

de 10 km. Acte en commemoració dels 250 anys de la 
independència de Sant Sadurní.

31 DE MARÇ
CAN ROSSELL
• A les 17.30 h, al Centre Cultural, xerrada sobre 

prevenció d’accidents domèstics, organitzada per la 
Regidoria de Gent Gran.

ORDAL
• A les 10.00 h, a la pista poliesportiva, torneig de 

mataconills per recaptar fons per a les colònies d’estiu, 
organitzat per l’esplai Sol Naixent.

5 D’ABRIL
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

• A les 11.00 h, se celebrarà la segona sessió informativa 
i de participació ciutadana de l’aprovació inicial del 
catàleg de masies de Subirats.

• 6 ABRIL

ORDAL
• A les 9.00 h, a la pista poliesportiva, cursa de muntanya 

Correbocs d’Ordal, organitzada per la Regidoria 
d’Esports.

SANT PAU D’ORDAL
• D’11.00 a 13.00 h, portes obertes a la llar d’infants 

L’Esquirol. Activitats desenvolupades: visita de les 
instal·lacions i racons, impartides per les educadores.

12 D’ABRIL
ORDAL
• A la tarda, al parc de la Immaculada, activitat Cuidar el 

Parc, organitzada per l’esplai Sol Naixent, acte previ de la 
Festa de l’Arbre d’Ordal.

13 D’ABRIL
ORDAL
• A les 13.30 h, Festa de l’Arbre d’Ordal, organitzada per 

l’Ateneu Ordalenc.
• D’11.00 a 13.00 h, portes obertes a la llar d’infants 

Els Pardals. Activitats desenvolupades: visita de les 
instal·lacions i racons, impartides per les educadores.

23 ABRIL - SANT JORDI
ORDAL
• A l’escola El Montcau, taller treballs amb feltre, 

organitzat per la Regidoria de Benestar Social.

24 D’ABRIL
SANT SADURNÍ D’ANOIA
• A la biblioteca Ramon Bosch de Noya, lliurament 

de premis del concurs literari a l’alumnat de 4t 
de primària de Subirats i Sant Sadurní. Acte en 
commemoració dels 250 anys de la independència de 
Sant Sadurní.

25, 26 I 27 DE ABRIL
FESTA MAJOR DE CAN ROSSELL
Divendres 25
•	 Sopar de germanor.
Dissabte 26
• A les 18.30 h, campionat de truc i coques, puntaries 

i espectacle infantil amb Parella de Dos, i després 
xocolatada. A la nit, ball amb Almas Gemelas.

Diumenge 27
• A les 17.00 h, ball de tarda amb Almas Gemelas.

25, 26, 27 I 1 DE MAIG
FESTA MAJOR DE CAN CARTRÓ

26 I 27 D’ABRIL
FESTA MAJOR DE TORRE-RAMONA I EL REBATO

1 DE MAIG
APLEC DEL PA I L’EMPENTA AL CASTELL DE SUBIRATS
• A les 11.30 h, missa i, seguidament, sardanes.

2, 3 I 4 DE MAIG
FESTA MAJOR DELS CASOTS
Divendres 2
• A les 21.30 h, sopar de FM i, tot seguit, monòlegs a 

càrrec de l’humorista Ramon.
Dissabte 3
• A les 17.30 h, trobada de puntaries de Sant Sadurní.
• A les 18.00 h, XVI concurs de pastissos i, a continuació, 

xocolatada amb coca per a tothom.
• A les 23.00 h, ball amb l’orquestra Melodia.
Diumenge 4
• A les 9.00 h, caminada popular i botifarrada popular.
• A les 10.30 h, campionat de ping-pong.
• A les 13.30 h, vermut popular.
• A les 19.00 h, ball de vetlla amb l’orquestra Melodia i, 

en acabar, coca i cava per a tothom.
Esteu tots convidats a venir-hi!

3 I 4 DE MAIG
FESTA MAJOR PETITA DE LAVERN

10 I 11 DE MAIG
CONFLENT-CATALUNYA NORD-CANIGÓ
• El cap de setmana del 10-11 de maig, tothom està 

convidat a passar un parell de dies al Conflent-Catalunya 
Nord, als peus del Canigó, en el marc de la trobada Pedra 
Seca Sense Fronteres. Més informació al 650 473 639 o 
bé rovenmi@gmail.com (Rosa Vendrell) i a  
jrovirac@uoc.edu (Jaume Rovira/Araceli Soler).

11 DE MAIG
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
• D’11.00 a 13.00 h, Subirats en Flor, organitzat pel 

Patronat de Turisme de Subirats.

18 DE MAIG
LAVERN
• De 10.30 a 15.00 h, a la zona de les escoles, Festa del 

Medi Ambient.
• D’11.00 a 13.00 h, portes obertes a la llar d’infants 

Els Cargols. Activitats desenvolupades: visita de les 
instal·lacions i racons, impartides per les educadores.

24 DE MAIG
SANT PAU D’ORDAL
•	 Trobada d’elements de bestiari de foc. Acte en 

commemoració dels 250 anys de la independència de 
Sant Sadurní.

1 DE JUNY
SANT SADURNÍ D’ANOIA
• A les 13.00 h, a la Fassina de Can Guineu, acte 

institucional de la commemoració del 250è Aniversari 
de la Independència de Sant Sadurní.

14 DE JUNY
PISCINES
•	 Obertura de les piscines del 14 de juny al 31 d’agost.

27, 28 I 29 DE JUNY
FESTA MAJOR DE LAVERN



L’entrevista
Casimiro  
González Torres
Amb especial sensibilitat per la música que, diu, li ve de la famí-
lia de la seva mare, es va iniciar en la guitarra als dotze anys a 
Sevilla i ja no va abandonar mai el conreu d’aquest instrument, 
prosseguint el seu aprenentatge també a Barcelona de la mà del 
mestre Paquito Simón.
Quan treballava a la fàbrica ja tenia alhora uns coneixements de 
guitarra prou avançats per donar classes i ho va fer a l’Aula de 
Cultura de Cornellà i de l’Hospitalet i a l’escola barcelonina de 
l’Eulogio Dávalos, concertista xilè de guitarra clàssica, esmer-
çant la resta del seu temps lliure en activitats culturals i musicals 
al seu poble de Cornellà. Entre altres tocava en vetllades poètico-
musicals amb l’Eulogio Dávalos i el grup de poetes de Cornellà 
que portava el nom de Miguel Hernández. L’Eulogio Dávalos i ell 
en feien els fondos musicals.
Eren els anys de la transició, anys d’una intensa fam de cultura, 
de llibertat, de menjar-nos el món que s’obria en un clima social 
d’esperança, de generositat i de fe en el futur.
En aquest ambient va conèixer un luthier d’Almeria ja proper a 
la jubilació i amb ell va aprendre a les tardes l’art de construir 
guitarres, això sí, a força de sacrificis i de posar-hi moltes hores 
de feina i dedicació.
La seva facilitat innata per aquesta feina manual, minuciosa i ar-
tesana, acompanyada pel coneixement de l’instrument i una oïda 
de gran sensibilitat musical, el va empènyer cap a inicis dels 90 
a deixar la seva feina a la fàbrica i abocar-se de ple a la cons-
trucció de guitarres.
Vau deixar, doncs, la feina “segura” de la fàbrica i vau emprendre 
una nova aventura vital?
Sí, cal dir que la família em va donar suport en tot moment. A l’inici 
vaig començar a treballar en un edifici vell de Sant Boi del Llobre-
gat i després a Cornellà en una casa vella que compartia amb 
un pintor i un escultor, i al 94 ens vam traslladar a Talarn, prop 
de Tremp, on van construir una petita casa de pedra que fèiem 
servir de taller molt a prop de la casa que hi teníem de segona 
residencia
Com és que vau venir finalment a viure a Ordal?
A Talarn, hi estàvem molt bé però era lluny i finalment la necessitat 
de ser més a prop de Barcelona i dels artistes que constituïen la 
nostra clientela va fer-nos decidir a baixar i vam descobrir Ordal, 
ens hi vam fer la casa i ens hi vam traslladar el 2007 al carrer de 
la Figuera, a dues passes de Barcelona però en un entorn rural i 
tranquil que m’agrada i on tinc casa i taller.
Tinc entès que la vostra dèria i l’afany de perfeccionisme per 
trobar la sonoritat perfecta us va portar a fer una inacabable tas-
ca de provatures, fins aconseguir un so que avui distingeix les 
vostres guitarres.
Així va ser, jo estava obsessionat per aconseguir un so net, una 
harmonia de notes que fos equilibri i alhora que el volum sonor 
fos complet. I no vaig parar fins aconseguir-ho. Em despertava de 
nit i anotava la idea que se m’havia acudit i l’endemà la posava 
en pràctica.
Vaig recuperar la tradició d’ús dels materials més nobles, trio la 
fusta per a cada part amb tota cura, l’eben, la caoba, el palosanto 
de l’Índia, de Madagascar, de Rio, el cocobolo –una fusta tropical 
extraordinàriament dura–, l’avet europeu i, sobretot, després d’in-
comptables proves, vaig aconseguir de trobar la per a mi perfecta 
disposició del ventall harmònic, els nervis d’avet que es disposen 
amb una geometria molt precisa sobre la tapa de la guitarra i que 
li confereixen la perfecta vibració sonora de cada nota. La tapa 
és el que marca l’harmonia del so i la caixa li dóna més o menys 
potència o més cos.
M’ho ensenya amb la passió del artista, i alhora transmet amb 
senzillesa una explicació que em fa entreveure la complexitat 

d’una feina que sembla simple de vell antuvi, però que no ho és 
gens. I prossegueix:
Treballem amb vernissos naturals que preparem nosaltres matei-
xos, la goma laca que es dissol prèviament en alcohol i s’ha fet 
servir sempre, i que ja utilitzaven els luthiers de Cremona com 
Stradivari o Guarneri, penetra a la porositat de la fusta i s’hi ager-
mana íntimament sense malmetre la innata ressonància del mate-
rial. Això té relació amb la nitidesa i la claredat del so.
Aquesta mena de vernís segella la porositat però respecta l’elas-
ticitat de la fusta, li dóna volum i proporciona aquesta resposta de 
so cristal·lí i net que caracteritza els bons instruments –afegeix el 
seu fill David.
Els vernissos sintètics, els poliuretans i similars fan una capa plàs-
tica contínua sobre la fusta i en malmeten la qualitat sonora. Pot 
ser acceptable per a una guitarra senzilla, d’aprenent, d’afeccio-
nat, però mai per a una bona guitarra de categoria professional.
El seu fill David ens acompanya, va estudiar Dret, però finalment 
la seva passió per la música l’ha portat a treballar amb el seu 
pare i serà indubtablement continuador de la seva tasca, ja que 
li surt de l’ànima la passió amb què parla de la música i de la 
delicadesa amb què s’ha de tractar l’instrument i dels materials 
que es fan servir. En David ens apunta que el seu germà Ismael, 
també ficat en el món de la música i que ja havia treballat amb 
ells, és possible que s’incorpori més endavant a la feina del taller.
Com es comercialitzen les vostres guitarres?
Nosaltres no venem a través de botigues, l’artista va directament 
al luthier, i els nostres clients són guitarristes avançats, alguns són 
professionals ja i altres que no. L’estudiant i l’escola de música 
van a les botigues. No hem de menystenir aquestes guitarres més 
industrialitzades, però la qualitat del so és sensiblement diferent 
de les que fem nosaltres o altres luthiers que construïm a la mane-
ra antiga. El nostre treball és totalment manual i treballem sense 
presses, preferim potser fer-ne menys, però l’objectiu és aconse-
guir una feina ben feta.
A la seva edat, en Casimiro segueix fruint amb la seva feina, diu 
que per res del món s’estaria jugant al dòmino a la taula del cafè 
o a la llar de jubilats. El que va començar com una vàlvula d’es-
capament d’una feina industrial que no l’omplia, es va convertir 
en la seva passió vital i ho segueix fent avui en dia, una feina 
absorbent que l’il·lusiona i en la qual segueix cercant la màxima 
perfecció, comprovant a voltes la falsedat d’algunes teories i la 
certesa quasi sempre de les antigues tradicions constructives 
dels luthiers italians del XVII i del XVIII, que respectaven la lluna 
a l’hora de tallar la fusta, que la sabien assecar, tractar i treballar.
Doncs que així sigui per molts anys i que vosaltres i Ordal seguiu 
sent un referent a casa nostra d’aquest art tan singular i exquisit.

Luthier. Va néixer a El Saucejo, a la província de 
Sevilla, el 5 de gener del 1944, és casat i té dos 
fills i un nét, l’Èric. Amb 18 anys es va traslladar 
a viure a Cornellà, on va entrar a treballar a la 
fàbrica Clausor-Valeo.


