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MEDI AMBIENT

URBANISME

TURISME

Festa del Medi
Ambient 2014

Obres d’adequació de
la piscina municipal de
Sant Pau d’Ordal

Engega el Mercat del
Préssec 2014

Entrega de Premis Castell: Enric Cendra a títol pòstum,
Centre Agrícola de Sant Pau i Pere Llopart Vilarós

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

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)_______________938 179 884
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

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
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran
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)
Dilluns de 9 a 11 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

COMARCA

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

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

ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 10 a 16 h
PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA CASETA DE
FUSTA-SANT PAU D’ORDAL
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h
TÈCNIC D’ESPORTS
Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 11 h (visites
concertades)

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

• 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

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

• 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)

• 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)

• 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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Benvolguts veïns i veïnes, encetem el darrer any de legislatura.....

Aquest any és ple d’esdeveniments, estem celebrant el 250è aniversari de la segregació de Sant Sadurní de Subirats, és l’any del
tricentenari i a tot això li hem d’afegir les festes majors de molts dels
nuclis del nostre municipi i comarca, altres esdeveniments organitzats pel patronat de turisme de Subirats com el festival de musica
a Torre-ramona i altres activitats del tricentenari o del 250 aniversari organitzats des de la regidoria de cultura. Us convidem a que
seguiu de prop tots aquest actes així com la Diada, un altre data a
tenir present en l’agenda de tots per sumar-nos als actes festius i
reivindicatius que es facin arreu del país i a Subirats.
El país esta viu, es mou com no ho havia fet amb anys, i prova
d’això han estat les ultimes eleccions al parlament Europeu, a Subirats hi ha hagut una bona participació i aprofitem per felicitar-nos
d’aquest exercici de democràcia així com agrair a totes les persones que van haver de treballar en les taules dels col·legis electorals. Tot i els bons resultats, hauríem de millorar en participació en
el conjunt de Catalunya, i més si volem decidir el futur del nostre
poble el proper 9 de novembre. Hem de ser capaços de superar
participacions del 50% de la població i poder assolir l’autorització que nomes donen els vots. Com a poble hem sabut omplir els
carrers amb manifestacions no nomes nombroses amb gent, si no
que a més han estat acompanyades d’una gran plasticitat, aquest
any haurem de treballar de valent per mostrar al món que volem
decidir, i cal com l’any passat omplir els carrers, per al proper 9 de
novembre omplir les urnes de raons.
La segregació de Sant Sadurní de Subirats és un exemple de maduresa, de com dos pobles, a partir d’una segregació i sent dos
municipis independents han prosperat, algú dubta de que ens ha
anat millor sols que dins un mateix municipi? amb realitats tan diferents. Un municipi ha estat capaç de liderar el sector de les caves
i tenir un creixement important, mentre que en l’altre s’ha assolit
un creixement molt més sostingut on l’agricultura i especialment
la vinya han estat un element configuratiu del seu paisatge. Segur
que en el seu moment la separació va generar debat, però cal ser
valents i acceptar que les coses no són sempre estàtiques ni inamovibles.

Aprofito per felicitar als guardonats pel premi Subirats d’enguany,
un poble ha de saber reconèixer a la seva gent, a les seves institucions per autoritzar-se, i és de poble madur superar les diferencies
i valorar les persones. Esperem que als guardonats d’aquest any li
segueixin d’altres i que es repeteixi cada any la festa, per que si hi
ha guardonats, hi haurà al darrera una societat civil prospera i vital.
Felicitats a El Centre Agrícola de Sant Pau pel seu cent-aniversari,
a l’Enric Sendra per la seva trajectòria cultural i en Pere Llopart per
la seva emprenedoria.
Per acabar comentar que en aquest darrer Ple ha dimitit de les
seves obligacions com a regidor en Pep Bertran i l’ha substituït
l’Anna Baqués, en Pep s’acomiada després de tres anys de regidor treballant de valent, aportant iniciatives i exercint una oposició
sabia i constructiva, té un projecte vital que ara l’allunya de la política municipal, et desitgem molta sort en
aquesta nova etapa com a pare, i agraïm
la teva participació al municipi.
Precisament aquest fet de retruc farà que
al proper Ple, per primer cop, hi hagi més
regidores que regidors, un fet que ha de
ser més habitual i en el qual hi ha encara molt camí per recórrer per arribar a la
igualtat.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Font de les Gitanes de Lavern
Durant el mes d’abril d’enguany s’ha arranjat un espai
públic de Lavern destinat pel
planejament urbanístic a zona
verda. El lloc es troba situat a
l’extrem del carrer del Serral,
quan conflueix amb el carrer
Comte de Lavern. L’agrupació del Ball de les Gitanes de
Lavern ha volgut contribuir amb una aportació de 500 €
en l’arranjament de l’obra i de l’enjardinament del parterre
(plantada d’arbres i una olivera). L’arquitecta de Lavern
Katy Lindstrom va col·laborar amb l’elaboració del disseny
del banc de pedra i els serveis tècnics. L’Ajuntament ha

Regidoria
d’Urbanisme

realitzat les obres, la instal·lació de la font i la substitució
de la barana existent amb un cost de 9.248 €.

Ordal Adequació Paisatgística
Durant el mes d’abril s’han realitzat obres de millora paisatgística
al llarg de la travessera urbana del
poble d’Ordal. S’ha arranjat l’escala de pujada des de la carretera
fins a la passera de vianants, s’ha
realitzat un mur de pedra baix a la
zona de la penya sota la passera,
s’han arranjat les jardineres de les
escales cap al passatge del Sol, la
part superior de l’aparcament de
Cal Min i els marges del carril d’entrada al carrer del Parc, i s’ha substituït el talús de terres que ocultava
tota la part esquerra del pont sota
la carretera per un mur d’escullera vertical, el qual ha fet possible

construir a continuació una rampa
per a vianants.

Aquestes obres s’han realitzat gràcies a un conveni entre l’Ajuntament
de Subirats i el Consell Comarcal, i
ha estat una actuació inclosa al Pla
de Concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. El cost és

de gairebé 60.000 € i la subvenció
cobrirà aproximadament el 50%.

Obres d’urbanització del carrer darrere Cantallops
S’han iniciat les obres d’urbanització d’un carrer situat a
Cantallops, darrere el conjunt de cases més proper al terme d’Avinyonet. L’obertura d’aquest carrer comença l’any
2000 quan s’aprova un conveni de cessió de terrenys
per eixamplar el camí existent a canvi de desviar el camí
de Can Massana a Cantallops i la canonada d’aigua en
aquest tram.
Les obres consisteixen en l’eixamplament del carrer fins a
sis metres amb un talús de contenció de les terres sobre la
finca veïna i la seva pavimentació amb aglomerat asfàltic
amb pendent cap al centre de la calçada. No s’executaran
voreres per tal de reduir al màxim possible el cost dels treballs. També s’executen les canalitzacions de clavegueram, aigua potable, telefonia i enllumenat del carrer.
L’execució de l’obra es a càrrec de Construccions i Explanacions Gras SA per un import de 93.150,36 €, dels quals
el 56% corresponen a la subvenció concedida per la Generalitat, el 22% són satisfets per l’Ajuntament i el restant
22% és a repartir entre els veïns afectats en funció de l’edi-

ficabilitat de la finca i de la longitud de la façana. Aquests
valors són provisionals fins a l’acabament de l’obra, que es
preveu dins el proper mes de juny.
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Obres a la llar d’infants de
Sant Pau i a Ona Subirats

Nova parada de bus a Can
Batista

Ha estat instal·lada una marquesina a la parada de
bus de Can Batista disposada sobre un paviment de
formigó, que s’ha hagut de fer al costat de la riera.

S’ha ampliat el pati de joc de la llar d’infants municipal
de Sant Pau, fent una redistribució del tancament que el
separava del recinte corresponent al Subijove, Subigran i
la ràdio municipal. S’ha realitzat un accés exterior directe
al pati posterior dels antics habitatges dels mestres, pavimentant el recorregut i arranjat el sistema de desguàs
d’aigua de pluja, que creava problemes d’humitat als edificis. Amb la reforma s’han anivellat les zones de pati de
terra amb la part del pati pavimentada. També s’ha tancat
un espai del pati exterior i instal·lat un paviment tou apte
per als nadons. El cost de les obres ha estat de 15.400 €.

Aquesta instal·lació respon a una antiga petició dels
veïns de Can Batista i és un element més per anar
ajudant a consolidar un servei de transport que al
llarg dels últims temps està incrementant de forma
notable el número d’usuaris gràcies a una molt bona
planificació dels itineraris en les franges horàries de
més demanda.
La inversió ha estat de 8.500 €, que ha anat a càrrec
íntegrament de l’Ajuntament.

Arranjament entrada a la
piscina municipal d’Ordal

Reformes a la llar de
Lavern

L’accés a la piscina municipal d’Ordal ha estat millorat
gràcies a l’arranjament dels desnivells que hi havia al paviment a la porta d’accés. S’ha creat un nou espai exterior
al recinte que a més de garantir la seguretat dels alumnes
de l’Escola Montcau, impedeix l’accés a la paret de rocalla
que separa l’escola de la piscina i possibilita un punt de
trobada per als fumadors fora del recinte. Es tracta d’un
espai protegit per una barana, amb uns arbres i un paviment de formigó.

El dia 11 d’abril es va realitzar la plantació de cinc
moreres a la part més assolellada del pati de l’escola de Lavern, tres a la zona de joc de parvulari i dues
vora un sorral. També s’arranjarà l’espai on l’aigua
de pluja queda entollada aprofitant el moment en
què no s’utilitzin les instal·lacions.

5
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Obres d’impulsió del subministrament d’aigua de Sant
Pau a Can Rossell
Des del mes de febrer passat, la
xarxa principal de Subirats (Lavern, Can Bas, Ca l’Avi, Can Cartró, Corral del Mestre, Can Batista,
Sant Pau d’Ordal, la Guàrdia, Can
Rovira, Cantallops, Can Sala, Muntanya Rodona, Can Rossell poble
i urbanització, els Casots i Ordal)
està rebent el 100% del subministrament d’aigua, des de l’aportació
d’ATLL al dipòsit de distribució municipal de Lavern.
Aquesta situació ha estat provocada per la parada obligatòria i l’extracció del pou dels Casots, a causa d’una pèrdua en el rendiment
hidràulic de la instal·lació degut a
l’existència de diversos forats a la
columna d’impulsió del pou.
Des de l’agost del 2010, la bomba
del pou dels Casots es trobava encallada a una fondària de 209 metres. Aquesta situació comportava
moltes incerteses a l’hora de procedir a la seva extracció i d’assegurar garanties en la seva reinstal·
lació, ja que es podia donar el cas
que no fos possible extreure-la
o que no fos possible tornar-la a
baixar a la mateixa profunditat per
impediments de pas provocats per
la degradació estructural de la perforació o per degradació dels materials de revestiment, etc.
Per aquest motiu, ha estat obligat
redissenyar el funcionament hidràulic de les xarxes de distribució
i disposar d’alternatives de subministrament que permetessin treballar a fons al pou dels Casots.
Al juny del 2013 es va realitzar la
primera actuació encaminada a
subministrar aigua a tota la xarxa
principal de Subirats des de l’aportació d’ATLL situada al dipòsit de
Lavern.
Aquesta actuació va consistir en
la instal·lació d’un nou equip de
bombament que ens permetés fer
arribar l’aigua d’ATLL des del dipòsit de distribució de Lavern fins al
dipòsit de distribució de Sant Pau
d’Ordal.

D’aquesta manera, amb els nous
equips de control i bombament i
a través de les mateixes conduccions existents, s’aconseguia disposar de l’aigua d’ATLL també als
nuclis de Sant Pau d’Ordal, Can
Rovira i Cantallops.

Però encara restava resoldre el
subministrament d’aigua a la resta
de nuclis que en condicions normals reben l’aigua del dipòsit de
Can Rossell. Aquests són els nuclis
de Can Rossell poble i urbanització, la Guàrdia, els Casots, Can
Panxa, Can Sala, el Pago, Muntanya Rodona, Can Ravella i Ordal.
Aquesta segona actuació ha estat
finalitzada aquest mateix mes de
maig. S’ha realitzat un nou equip
de bombament al dipòsit de Sant
Pau d’Ordal, una nova canonada
des del dipòsit de Sant Pau d’Ordal
fins a la connexió a la canonada
principal a la carretera de Can Rossell, ja que la canonada existent no
disposava de les condicions necessàries de diàmetre i timbratge
per assumir les altes pressions i
cabals del nou bombament.
Amb això hem aconseguit fer arribar l’aigua d’ATLL al dipòsit de
Can Rossell i, per tant, possibilitar
els treballs necessaris i el temps
que requerissin per solucionar la
situació de gravetat del pou dels
Casots, sense que aquesta repercutís en faltes d’aigua ni pressions
a tot al municipi.
Paral·lelament a aquestes actuacions de modificacions sobre la
xarxa de distribució, es va actuar
sobre el pou dels Casots en primer lloc realitzant l’extracció de la
instal·lació.
Aquesta actuació es va fer sense
que es produís cap impediment, i
6

es va constatar que la pèrdua de
rendiment hidràulic de la instal·
lació venia motivada per forats a la
columna d’impulsió.
Un cop realitzada l’extracció de
tota la columna i de la bomba submergible de 75 Kw, s’ha procedit
a la inspecció interna de la perforació mitjançant un reconeixement
videogràfic amb una unitat mòbil
de testificació geofísica amb capacitat de reconeixement fins a 1.000
metres de profunditat, la qual consta d’una càmera submergible dual
d’alta resolució amb visió lateral i
axial, i que permet gravar en temps
real sobre un suport òptic per al
seu posterior visionat.
La conclusió principal d’aquesta
actuació ha estat que sobre els 208
metres de fondària hi ha greus deficiències estructurals que bàsicament consisteixen en trencaments
a la canonada de revestiment, i fins
i tot s’observava directament la litologia en algun punt, no existint tub
de revestiment.

Als 210 metres es va observar que
la canonada de revestiment es trobava rebregada cap a l’eix del sondeig i impedia el pas i la continuació de la inspecció, al mateix punt
on la bomba del pou es va encallar.
L’actuació següent, en la qual ens
trobem immersos, consistirà a resoldre la situació greu en què es
troba aquest revestiment del pou i
obtenir una solució de garanties i
de durabilitat.
Un cop finalitzada es reinstal·larà
l’equipament interior de bombament, amb la reparació de la columna foradada i la normalització
de tot el funcionament hidràulic del
municipi.
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Visita del director general d’Urbanisme, Agustí Serra
Aprovació inicial del Pla Especial de catàleg de
masies i altres edificacions en sòl no urbanitzable
El Ple de la Corporació Municipal del dia 10 de març
del 2014 va aprovar inicialment el Pla Especial de catàleg de masies i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Aquest ha estat promogut per l’Ajuntament, i la
redacció encarregada per la Diputació de Barcelona.
Aquest document té com a finalitat identificar les construccions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, regulant les intervencions
que s’hi poden realitzar. Amb aquest document es protegeixen les construccions amb valors arquitectònics,
històrics, culturals i/o paisatgístics situades a l’àmbit
rural.

El dia 12 de març d’enguany el director general
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va visitar l’Ajuntament. Després de fer un tomb per les dependències municipals, va tenir lloc una reunió amb
l’alcalde, el regidor d’Urbanisme i els tècnics municipals en què es van tractar diferents qüestions,
de les quals cal destacar-ne tres: la nova redacció
d’alguns documents del POUM vigent, la modificació de l’àmbit de la urbanització Casablanca Sud i el
catàleg de masies de Subirats.

El Pla conté una memòria explicativa, una normativa
reguladora de les intervencions als edificis i unes fitxes
de cada edifici. Aquestes fitxes ens delimiten un perímetre de protecció a l’entorn de l’edifici on les actuacions estaran subjectes a criteris de respecte al paisatge; ens indiquen els elements a protegir de l’edifici i la
forma, i finalment regulen les possibles intervencions.

Modificació de l’àmbit de la urbanització
Casablanca Sud
La urbanització Casablanca Sud té una part més propera a la carretera on moltes de les parcel·les ja estan
edificades, i una part més allunyada, que coincideix
amb la zona més elevada, on no hi ha edificacions. La
urbanització dels carrers del sector més consolidat és
factible, però la de la zona no edificada és de difícil
execució.

Pel fet d’afectar a edificacions de titularitat privada, es
va notificar als seus propietaris que rebrien una visita
de l’equip redactor en recerca d’informació, i posteriorment es va fer una convocatòria on aquest equip va
explicar el contingut del Pla.

Davant d’aquests dos problemes, la grandària de la
zona no edificada i la dificultat d’urbanització dels carrers d’aquesta zona, es proposa de reduir l’àmbit de la
urbanització, classificant part de la zona no edificada
com a sòl no urbanitzable (rural).

Nova redacció d’alguns documents del POUM
El dia 25 d’abril del 2013, després d’anys de redacció,
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar el text refós del POUM de Subirats i el dia 9 de
juliol del mateix any es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, fet pel qual el text esdevenia
normatiu al municipi.

Al mateix temps es proposa també de concentrar els
terrenys destinats a zones verdes i equipaments, actualment força dispersos; reduir la longitud del sistema
viari per tal d’abaratir els costos d’urbanització, i dividir
el polígon en quatre subsectors per facilitar la gestió,
en especial la urbanització.

Després d’un temps de consulta s’han detectat que en
alguns punts determinats el grafisme dels plànols pot
portar a diferents interpretacions de la normativa, sobretot relatives a les fondàries edificables i als canvis
d’alçades. Per aquest motiu s’ha considerat necessari
procedir a redibuixar els plànols d’alguns dels nuclis
urbans, de manera que no puguin portar a diferents
interpretacions. Aquest document no és una modificació del Pla, ja que els nous plànols recolliran la mateixa
informació que els existents, però més clara en el grafisme.

Amb aquestes mesures l’Ajuntament considera que a
mitjà termini és viable que totes les finques que queden
dins el nou àmbit de la urbanització puguin disposar de
tots els serveis.
S’ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per al finançament de la redacció del document.
Una vegada redactat el document, caldrà l’aprovació
del Ple de l’Ajuntament i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
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Aprovació del Pla especial “Agregats rurals de Can Bas”
Abans de l’aprovació del Pla es va fer una reunió amb
els veïns del nucli de Can Bas per recollir suggeriments. Posteriorment el Ple municipal del dia 16 de
setembre del 2013 va aprovar inicialment el Pla.
El dia 11 de març del 2014 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Subirats i la societat Pere Ventura i
Família SLU en el qual aquests cedien la titularitat del
camí a l’Ajuntament i es reservaven el dret de reversió
de la propietat si desapareixia la necessitat d’accés a
les finques.
El Pla Especial va ser aprovat definitivament pel Ple de
la Corporació municipal del dia 5 de maig del 2014 i
a dia d’avui es troba a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

El Pla especial té el seu origen al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats que delimita una sèrie
de sectors en sòl rural que tenen unes característiques
singulars en funció, sobretot, de les edificacions existents (masies o agrupacions de cases com Can Bas
o el carrer dels Rocs). La seva funció és establir una
regulació diferent de la de la resta de sòl rural deguda,
precisament, a les particularitats de cada sector.
Aquest pla ha estat promogut pels propietaris de la masia i de part de les edificacions de Can Bas, la societat
Pere Ventura i Família SLU, i redactat per l’estudi Hèlix Associats SLP i té com a finalitat ordenar el conjunt
d’edificacions, establint els usos de les zones lliures i
les edificades, les àrees de creixement i redactant una
normativa que reguli les intervencions.
El pla estableix diferents categories de protecció dels
edificis existents, segons el seu valor arquitectònic, històric o ambiental i paisatgístic.
Els espais lliures interiors els ordena establint espais de
circulació, de jardí, d’integració paisatgística i espais
oberts.

Obres d’adequació de la piscina municipal de Sant Pau
Aquest equipament esportiu requereix una remodelació i
adequació integral a la normativa vigent respecte el vas
de la piscina, la zona d’instal·lacions, les platges que l’envolten, els accessos, i la zona de vestidors i bar, obres que
comporten una inversió molt important. S’ha decidit fer-ho
per etapes, començant per les obres que requereixen una
intervenció més important, com la reducció de la fondària
del vas, i les de reforma de la sala d’instal·lacions que no
reunia les condicions de seguretat, ventilació i accessibilitat.
És important destacar la solució constructiva consistent a
fer un nou vas amb formigó armat (gunitat) –desprès d’haver aixecat el nivell del fons amb graves – i en un revestiment amb peces de gres especial per a piscines, de color
blau. La fondària que tindrà la piscina, entre 1,00 i 1,65
metres, farà possible el bany, el lleure i els exercicis dirigits amb tota comoditat i seguretat.

manteniment i, en conseqüència, poder amortitzar la inversió en no gaires anys
Les obres, iniciades el 7 d’abril, han de finalitzar el 13 de
juny, i van estar adjudicades a Treballs d’Edificació Duran
S.L. per un import de 71.284,84 € (IVA inclòs) quantitat
aportada inicialment per l’Ajuntament a l’espera de poder
obtenir la subvenció de la Direcció General d’Esports de la
Generalitat de Catalunya que ha esta sol·licitada.

El volum d’aigua ha estat reduït en un 25%, fet que comportarà una important reducció de la despesa anual de
8
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Festa del Medi Ambient
El passat 18 de
maig es
va realitzar la tercera edició de la
Festa del
Medi Ambient al carrer de les Escoles de Lavern. Els visitants van poder
gaudir d’una festa lúdico-divulgativa,
centrada en la importància del medi
ambient. Enguany la festa va créixer
en espai i estands, oferint una major
varietat al visitant.

Regidoria
de Medi
Ambient

L’objectiu principal de la festa era el
de conscienciar sobre la importància
i les diferents vessants del medi ambient mitjançant una festa lúdica i per
a tots els públics (implicant també
els infants de les escoles), a més de
donar a conèixer actuacions específiques que s’estan duent a terme a
Subirats.

Així doncs, enguany els visitants van
poder trobar una gran varietat d’activitats i d’espais: estands informatius,
parades de productes ecològics i artesans, tallers infantils i familiars, un
mercat de segona mà i d’intercanvi,
demostracions de gossos ensinistrats,
jocs gegants per a totes les edats, una
exposició de treballs escolars...
El matí es va iniciar amb la inauguració de la plaça de la Font de les Gitanes, en la qual els veïns de Lavern
havien col·laborat plantant-hi flors
uns dies abans.
A continuació, durant tota la resta
del matí es van dur a terme diversos

jocs i tallers infantils (com per exemple tallers de joguines amb materials reciclats, de xapes, de baldufes,
d’aus rapinyaires, de plantar alfàbrega…), la tercera edició del mercat
d’intercanvi, jocs gegants de fusta,
una mostra de treballs realitzats pels
alumnes de les escoles de la ZER
Subirats, diverses taules informatives
(Grup de Medi Ambient de Subirats,
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat, SOM ENERGIA, Ajuntament de Subirats…), demostracions dels vehicles de l’ADF,
i diverses paradetes de productes
artesans i ecològics.
A més, des de l’estand de l’Ajuntament es van repartir obsequis a tots
els visitants.
Des de l’Ajuntament de Subirats voldríem agrair la presència a totes les
persones que van assistir a la festa
i a tots els expositors, GRÀCIES PER
FER POSSIBLE LA FESTA I PER PARTICIPAR-HI!

Les caracteritzacions de la fracció orgànica
La caracterització de la FORM (fracció orgànica procedent de la recollida selectiva dels residus municipals) té per objecte la determinació de la qualitat de la
recollida selectiva de l’esmentada fracció. Consisteix
en la separació d’una mostra significativa de la brossa
orgànica que arriba a l’abocador, que es va triant de
forma manual.
Es realitza trimestralment i conèixer aquesta qualitat
és útil i necessari per saber si cal realitzar actuacions
que influeixin en la seva millora, estimar la quantitat de
rebuig que conté la fracció orgànica, calcular els coeficients de qualitat de la FORM…
De moment, creiem que s’estan obtenint uns bons
resultats de qualitat de la matèria orgànica (poc percentatge d’impropis, és a dir: que els veïns esteu fent
una correcta separació dels residus), però que no s’ha
d’abaixar la guàrdia, tal com us mostrem a continuació.

Tot i que sembla que hi hagi una certa tendència ascendent, és important que el percentatge d’impropis
es mantingui a un nivell baix (ja sigui per la vessant
ambiental i de qualitat de la fracció orgànica, com per
la vessant econòmica ja que a pitjor qualitat més cost
té la gestió d’aquesta fracció de residus).

Els principals residus que es detecten en les caracteritzacions, i que no haurien de llençar-se amb l’orgànica
són: bosses de plàstics, paper d’alumini, càpsules de
cafè, burilles de cigarret, taps de plàstic, paper film,
compreses...

Us animem a continuar millorant i restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us
pugui sorgir.

IES

RÀC
G
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Aquest gràfic mostra l’evolució dels resultats de les caracteritzacions de Subirats, des de l’inici de la recollida
de la FORM fins a l’actualitat:

Ajuntament
de
Subirats
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Plantacions d’arbres a diferents punts del municipi
Durant els darrers mesos s’han dut
a terme diverses plantacions i enjardinaments a diferents punts del
municipi com Ca l’Avi, Casablanca, Ordal i Lavern. L’Ajuntament ha
subministrat plantes i terres i gràcies a l’ajut dels veïns i veïnes s’han
pogut dur a terme.
CA L’AVI
El dia 6 d’abril Ca l’Avi va celebrar
la Festa de l’Arbre amb una plantada de diferents tipus d’arbre al
voltant de la nova pista esportiva,
creant un espai del qual tots haurem de tenir-ne cura, ja que és un
honor per a tots els veïns i veïnes
de Ca l’Avi.

L’acte va començar amb un esmorzar entre tots els voluntaris, on
petits i grans van viure un matí ple
de sol i natura. Els arbres plantats
van ser: l’ametller, la prunera i la
morera.
Des dels Gegantons de Ca l’Avi
volem donar el nostre més profund
i sincer agraïment a tots els participants a l’acte, així com al nostre
agraïment a l’Ajuntament de Subirats i al nostre alcalde, Pere Pons,
per assistir a l’esdeveniment i per
la donació dels arbres.
Moltes gràcies.
Informació facilitada per
Gegantons de Ca l’Avi
CASABLANCA
El proppassat 6 d’abril a Casablanca vam celebrar la Festa de la
Primavera, consistent en una plantada d’arbres i plantes als voltants
del local social, i com a colofó final
una botifarrada amb seques i trago
de vi.

Trobàvem a faltar una festa que
encara que oberta a tothom, com
totes les nostres festes, fos un xic
més específica per als socis, per
aquest motiu a cada soci que va
venir amb el seu carnet se li van
oferir gratuïtament dos plats de
botifarres amb seques i dos gots
de vi. Com sabeu cada carnet és
per família, qui necessitava més
de dos plats, així com els no socis,
havien d’abonar la resta al mòdic
preu de 3,50 €.
Encara que no va ser molt massiva
la festa, sí que hi van venir pràcticament totes les famílies amb nens
de Casablanca, que ja era el nostre
objectiu, per tant considerem que
la festa va ser tot un èxit.
Vam plantar pollancres i ametllers, i un munt de plantes aromàtiques característiques de la zona,
d’aquesta manera a part de guarnir
l’entorn del local, no interferim amb
plantes alienes, que sempre són
conflictives perquè competeixen
amb les autòctones i poden proliferar massa, fins i tot fins al punt de
perjudicar greument la supervivència de les plantes autòctones.

ORDAL
Enguany per la Festa de l’Arbre
s’ha arranjat l’entrada del poble
que dóna davant de l’Ateneu amb
plantes aromàtiques.

Els nens/es de l’escola han participat oferint-nos un reguitzell de poesies sobre la natura.
Amb la Festa de l’Arbre aprenem a
conèixer el nostre entorn natural tan
proper, a cuidar els nostres carrers
i places procurant no embrutar-los.
Com va llegir un nen, tots formem
part del nostre entorn, tots en som
responsables i entre tots l’hem de
cuidar.
Vam gaudir d’una exposició de fotos de plantes del bosc per part de
Joan Esteve el “Serafí”.
L’esplai Sol Naixent va col·laborar
en la Festa de l’Arbre fent una activitat al parc de la Immaculada
d’Ordal. Van netejar i arranjar un
espai on van fer una plantada de
plantes aromàtiques autòctones i
ecològiques.

Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament, que ens va proporcionar les
plantes, de la brigada de l’Ajuntament, que ens va fer els forats per
als arbres, i volem donar les gràcies també especialment a en Lluís
Ràfols pel seu entusiasme i la seva
col·laboració colze a colze amb els
veïns a l’hora de plantar.
Ara la propera serà la Festa Major,
que celebrem els dies 11 i 12 de juliol, a la qual esteu tots invitats, que
aquest any promet molt amb activitats per a nens i adults, i a la nit
un dj i ball per a tothom amb molta
animació.
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LAVERN
Amb la col·laboració dels nens i les
nenes de l’Escola Subirats es van
plantar cinc moreres bordes al pati
de l’escola.
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Projecte “Apadrina una cabra”
La Federació d’ADF Penedès-Garraf té en marxa un projecte consistent en un ramat de cabres per tal de reduir
el combustible vegetal del sotabosc, com a mesura per
combatre els incendis forestals. El seu finançament s’està
realitzant mitjançant l’apadrinament dels animals.
Des de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats s’ha valorat molt positivament el projecte, i se li ha donat suport difonent-lo al mostrador de
l’Ajuntament i a les xarxes socials, donant-lo a conèixer a
la població.
I es va donar un pas més donant suport econòmic a aquest
projecte, mitjançant l’apadrinament d’una cabra en nom
de l’Ajuntament de Subirats.

Regidoria
de
Benestar
Social

Canvis a la llei de drets de les persones amb
discapacitat
Per tant, no serà necessari que aquestes persones sol·
licitin el reconeixement de discapacitat, ja que condició
acreditada mitjançant els següents documents:

Us informem que el Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 29
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat o de la seva
inclusió social, que va entrar el vigor el 4 de desembre del
2013, estableix que els pensionistes de Seguretat Social
d’invalidesa permanent (en grau de total, absoluta o gran
invalidesa) i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren
persones amb una discapacitat igual al 33%, a tots els
efectes.

- Resolució de l’INSS que reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
- Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconeix una pensió de jubilació
o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
per al servei.
Per accedir als diferents serveis, prestacions i accions assistencials derivades de la condició de persona amb discapacitat, caldrà seguir el procediment habitual presentant les diferents sol·licituds segons correspongui.

Ajudes per al pagament del lloguer o la hipoteca
Al DOGC núm. 6580, del 12 de
març de 2014, s’ha publicat al
RESOLUCIÓ TES/527/2014, de 4
de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària
per a la concessió de prestacions
econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o
quotes d’amortització hipotecària
per a l’any 2014, adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada.
La finalitat de les prestacions és
prevenir situacions extremes de
risc d’exclusió social per la possible pèrdua de l’habitatge habitual com a conseqüència de les

dificultats per pagar l’habitatge
derivades de la situació d’atur.
El termini de presentació de sol·
licituds s’inicia l’endemà de la
publicació al DOGC de la resolució, això és el 13 de març del
2014, i finalitza el 30 de setembre
del 2014, amb imprès normalitzat, formalitzat i signat, adreçat a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i acompanyat de la documentació establerta.
Són persones destinatàries els
qui formen part d’unitats de convivència en què el titular o un
o més membres es troben en
11

situació d’atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d’ocupació al Servei
d’Ocupació de Catalunya, i que
compleixin els requisits i condicions establertes.
Les prestacions s’atorguen per
un període màxim de 12 mesos
i la quantitat s’estableix en funció de l’import del lloguer o de
la quota hipotecària fixats per a
cada demarcació.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web municipal o
adreçar-vos als Serveis Socials
municipals.

Poble
Taller de Sant Jordi a l’Escola El Montcau
on van ser venudes el dia de Sant
Jordi pels infants del centre que es
feien càrrec de la parada que cada
any es posa amb un gran èxit.

Dins del marc del programa “Apropa’t a la diversitat”, el mes d’abril es
va repetir el taller de Sant Jordi que
ja s’havia portat a terme en anys anteriors.

Cal destacar el clima de col·laboració
i calidesa viscut al llarg de tot el procés, que ha fet que tant les participants al taller com els infants de l’escola hagin estat molt satisfets amb el
resultat.

Enguany va consistir en un taller per
fer roses de feltre i ganxet, dirigit per
la Montse Almirall, realitzat en dues
sessions a l’espai Subijove d’Ordal.
Hi van participar 8 dones del municipi, tant marroquines com catalanes,
que van poder aprendre les tècniques per elaborar les roses en un
ambient distès, mentre compartien
experiències i nous coneixements.

També cal agrair a tots els participants a les activitats el seu suport,
a l’escola El Montcau la seva col·
laboració i a les mares marroquines
l’elaboració de tes i pastes típiques
que han ajudat a “endolcir” les activitats.

Posteriorment les roses elaborades
es van donar a l’escola El Montcau,

Aprovades les bases per a les beques del curs 2014-2015
La Junta de Govern Local del 16 d’abril passat va aprovar les bases que han de regir en la convocatòria de beques per a la temporada 2014-2015.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE SOL·LICITUDS
Del 9 de juny al
4 de juliol del 2014

BECA
Beques escolars

Beques per a activitats
esportives

Del 22 de setembre al
17 d’octubre del 2014

Beques per a menjador
a la llar d’infants

Del 22 de setembre al
17 d’octubre del 2014

BENEFICIARIS
Alumnes empadronats a Subirats que estiguin cursant educació primària o educació secundària obligatòria.
Persones empadronades al municipi que:
- Siguin menors i practiquin alguna activitat esportiva a Subirats o en algun altre municipi sempre que no hi hagi oferta
al propi.
- Gent gran o persones amb discapacitat que practiquen alguna activitat terapèutica per prescripció facultativa.
Alumnes de les llars d’infants municipals que facin un ús habitual del menjador escolar.

Per saber tota la informació, els requisits i la documentació a aportar, podeu consultar el web municipal o adreçar-vos als Serveis Socials municipals.

Xerrada sobre costums marroquins
En el marc del projecte “Apropa’t a la diversitat” s’han fet
dues activitats durant els darrers mesos.
El 14 de febrer va tenir lloc una conferència sobre usos i
costums marroquins a l’escola El Montcau d’Ordal, a càrrec de la filòloga i experta en protocol àrabo-islàmic Andrea Bordas.
A la conferència es va parlar sobre les creences, els costums i les festivitats que observen els marroquins o els catalans d’origen marroquí i els musulmans. Durant la conferència es va anar comparant amb els costums catalans
i/o d’origen cristià i es va poder comprovar que catalans i
marroquins tenim moltes coses en comú.
Una vintena de dones, tant catalanes com marroquines,
van poder intercanviar i preguntar els dubtes i inquietuds
que anaven sorgint, creant un debat molt enriquidor que
va ajudar a entendre i acostar una mica més les dues cultures.

Durant tota la sessió va haver-hi un ambient molt acollidor
i les assistents van tenir el plaer de berenar tot tastant el
té i les pastes marroquines que van elaborar per a l’ocasió
les mares del municipi.
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Servei de podologia adreçat a la gent gran de
Subirats

La Regidoria de Gent Gran i
Benestar Social de l’Ajuntament de Subirats va signar
un conveni de col·laboració
amb la podòloga Carmen
Leiva l’any 2012 per establir un servei de podologia
adreçat a la gent gran de Subirats, emplaçat al consultori mèdic de Sant Pau.
Aquest acord va sorgir de la necessitat de les persones grans que tenen dificultats per desplaçar-se
fora del municipi. Vist l’èxit obtingut es proposa la
possibilitat que la podòloga es desplaci mensualment a algun altre nucli. Si hi ha alguna persona
o grup de persones interessades, poden posar-se
en contacte amb la dinamitzadora de la gent gran
(Neus) per poder gestionar-ho, trucant a l’Ajuntament (93 899 30 11).

El preu del servei de podologia és de 12 € per a la
gent gran i per reservar cita cal adreçar-se directament a la podòloga trucant al telèfon 93 891 92 77 o
al 609 278 190.
Els usuaris caldrà que portin una tovallola petita per
fer el servei.

Actualment el servei de podologia està funcionant
al consultori mèdic de Sant Pau d’Ordal els dimarts
entre les 8:30 i les 13:00 hores (només amb cita prèvia).

També hi ha disponibilitat que la podòloga es desplaci a les llars per donar el servei, en aquest cas al
preu és de 22 €.

Activitats de la gent gran
Durant el primer trimestre de l’any,
des de la Regidoria de Gent Gran
s’ha organitzat un seguit de xerrades
i tallers adreçats especialment a les
persones grans del municipi però
obertes a tota la població.
El dijous 27 de març, MAP Assessorament va impartir a Lavern una
xerrada per prevenir els accidents

domèstics. Hi van participar una trentena de persones de Lavern, Can Batista, Can Rossell i Sant Pau d’Ordal.
També el dilluns 31 de març, des del
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, es va impartir una xerrada sobre
alimentació al Centre Cultural de Can
Rossell, amb l’assistència d’una vintena de veïns i veïnes dels pobles de

Can Rossell, els Casots, Ordal i Can
Batista.
D’altra banda, aquest primer trimestre s’ha inclòs al taller d’estimulació
cognitiva, que es desenvolupa cada
15 dies a vuit nuclis del municipi,
un taller de manualitats a partir de
materials reutilitzables. En el primer
d’aquests tallers es va transformar
una ampolla de plàstic en una flor
imantada per a la nevera.
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Poble
Premis Castell de Subirats
En el marc de la Trobada
de Corals de Sant Sadurní
i Subirats amb motiu dels
actes del 250 Aniversari,
celebrada a l’església parroquial de Sant Pere de Lavern
aquest darrer 18 de maig, va
ser lliurat als guardonats el Premi Castell de Subirats
en la seva primera edició.

Regidoria
de
Cultura

Aquest premi, instituït per l’Ajuntament aquest any
2014, és un reconeixement a la tasca feta per persones i entitats de Subirats, amb repercussió en els aspectes socials, culturals i econòmics en el seu més
ampli sentit, sobre el nostre municipi.
Això vol dir que tinguin influència en el món de la cultura popular, del medi ambient, en el camp vitivinícola i dels cellers, de la difusió del patrimoni històric,
de la lluita per la justícia social, de l’ensenyament i
de tants altres aspectes dels qual n’és beneficiària
la ciutadania de Subirats.
Enguany aquests guardons han estat atorgats a
l’Enric Cendra a títol pòstum, per la seva tasca en la
recuperació de la cultura popular, la cercavila i les
figures que l’integren, drac, gegants i capgrossos,
les danses que l’animen i per l’impuls que donà a
tota una munió d’iniciatives de caire tradicional que
configuren una tasca molt important per a la vida
col·lectiva i la recuperació de les nostres tradicions.
Va ser recollit amb emoció continguda per la seva
vídua Maria Gubianes i els seus fills i l’estima del
poble de Lavern que els va acompanyar.
En segon lloc es va donar a Pere Llopart i Vilarós per
la seva trajectòria personal i empresarial, i perquè
partint dels anys difícils i foscos de la guerra i postguerra, amb constància i humilitat, amb el treball i la
feina ben feta, va ser capaç d’aixecar una empresa
i una marca que avui en dia és emblemàtica en el
món del cava, i ens honora perquè escampa arreu el
nom del nostre municipi i la imatge d’un indret com
el castell de Subirats, que es símbol de tots plegats.
Pere Llopart és, a més a més, hereu d’una llarga nissaga familiar que troba documentada la seva presència Subirats al segle IX.
Finalment el tercer guardó va ser atorgat al Centre
Agrícola de Sant Pau que enguany celebra el seu
centenari perquè, com ho definia la presentació
del seu programa de Festa Major d’aquest any, són
“Cent anys. Cent anys d’esforç. Cent anys fent poble. Cent anys fent cultura. Cent anys de participació. Cent anys de convivència. Cent anys d’associacionisme. Cent anys de festes populars.”

Per tot això i perquè els centres i ateneus populars representen molt bé l’herència col·lectiva, són
el símbol vital dels nostres pobles i el memorial de
les generacions que ens han precedit, i per tot això
estem obligats a conservar aquests locals per a les
generacions que ens han de succeir.
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250è aniversari

Se succeeixen els actes del 250è aniversari de la separació de Sant Sadurní i de Subirats i cal destacar
que estem molt contents de la bona entesa entre els
ajuntaments i les entitats dels dos municipis.
Les caminades populars del febrer i el març van ser
un èxit de participació, i malgrat que la segona ens la
va deslluir l’aigua, hi va haver una trentena de valents
que van anar de l’Estació de Lavern a Can Batista, van
esmorzar i van tornar, si no haguéssim superat de llarg
el centenar de caminaires.
La diada de Sang Jordi va suposar també la cloenda
del concurs de contes que, convocat per la Biblioteca
Ramon Bosch de Noya, es va fer entre nens i nenes de
quart de les escoles d’ambdós municipis. L’acte final
d’entrega de guardons als guanyadors es va fer a la
sala de lectura d’aquesta biblioteca a Sant Sadurní el
26 d’abril.

alternada del seus directors, l’Albert Folch i el Lluís Vallès. Uns fragments de la Cantata Penedès amb música
del mateix Lluís Vallès i cinc nocturns de Mozart van
ser el programa d’una esplèndida vetllada musical que
va omplir de gom a gom l’església de Lavern.
La música i els cants dels nocturns de Mozart, classicisme amable i joiós, amb el contrapunt popular i contemporani de la Cantata Penedès, van fer passar una
estona plaent a tots els assistents, alhora que es va
reblar un cop mes l’agermanament d’aquest dos municipis que un bon dia fa dos-cents cinquanta anys van
decidir emprendre camins separats, i que avui celebren aquesta efemèride amb harmonia i bon veïnatge
El segon concert va ser a l’església de Sant Sadurní la
tarda de l’1 de juny, el mateix dia de l’acte institucional d’aquest 250è aniversari que va tenir lloc al Centre
d’Interpretació del Cava “La Fassina”.
Aquest acte simbòlic va reunir a la 1 del migdia els
ajuntaments al complet dels dos municipis per signar
una ”concòrdia” que ja existeix de fet, des d’aquell llunyà 1764 en què Sant Sadurní va assolir la seva independència com a municipi.
El grup de teatre En Obres de Lavern i el grup sadurninenc Un Pam i Dos Dits van portar a l’escenari la recreació d’aquell moment històric.

Trobada de colles de foc
La nit del 17 de maig ha omplert de foc i fum els carrers
de Sant Pau, mai havíem vist juntes tantes criatures de
l’avern.
Una gran trobada de foc va reunir els diables d’Ordal,
els de Sant Pau, els Redimonis de Lavern i els diables
Se m’n Refum de Sant Sadurní, que va anat precedida
d’una plantada de bestiari i la seva actuació posterior.
Hi vam poder veure junts els dracs Escurçerot d’Ordal, el Miserach i el drac vell de Sant Pau i la fil·loxera
grossa de Sant Sadurní, que la gent de la capital del
cava van portat acompanyada de sis fil·loxeretes i alguns ceps.
Concert de Corals
El 18 de maig a l’església parroquial de Lavern va tenir
lloc el primer dels dos concerts conjunts de la Coral
Sant Sadurní i la Llebeig de Sant Pau amb la direcció

Llibres per Sant Jordi
i la seva història, i en altres són novel·les que ressalten
els valors socials alhora que entretenen amb la necessària
qualitat dels seus autors.
La lectura al llarg de la vida de tota persona és una inesgotable font de coneixement i formació, i per aquesta raó
afavorir el gust per l’hàbit de llegir contribueix de forma
important al creixement personal de l’ésser humà.
Tot plegat vol ser una contribució de l’Ajuntament de Subirats, a través de la seva Regidoria de Cultura, a la tasca tan important que fan els pares i l’escola perquè els
nostres infants siguin el dia de demà els ciutadans ben
formats i capaços que han de tirar endavant el nostre país.

Un any més l’Ajuntament ha fet a mans dels nens i les nenes de Subirats uns llibres escollits per celebrar la diada
de Sant Jordi 2014.

Hem d’agrair també, no cal dir-ho, la contribució dels mestres de les tres escoles de Subirats i les educadores de les
llars per donar a la festa de Sant Jordi el relleu que mereix
amb el muntatge de les fires de llibres de les quals també fan partícips els pares, acostant la llibreria a l’escola i
acompanyant-ho amb tota una munió d’activitats.

Els títols d’acord amb les diferents edats s’han escollit entre temes que aporten en alguns casos coneixements sobre el nostre país, els seves costums i les seves tradicions
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Nits a la Fresca i celebració del Tricentenari 1714-2014
Aquest any, com ja es tradició, la Regidoria de Cultura organitza en el període d’estiu tot un seguit d’activitats
festives i actes culturals diversos al
nostre municipi.
Sumem al ja tradicional Festival de
Música a les Vinyes unes altres actuacions que compten algunes amb
l’ajut del Consell Comarcal,dins el Cicle de Nits a la Fresca, i en altres casos amb els recursos establerts per
a petits municipis per a la celebració
del Tricentenari.
Hem volgut variar una mica respecte
a celebracions de l’any passat, i alhora que portem espectacles diferents
també hem buscat escenaris nous
que ofereixen llocs inhabituals però
plens d’encant i relacionats amb això
tan nostre que és el món de la vinya
i del cellers.
Hem comptat amb la complicitat de
la família Ventura que ens obre les

portes del pati murat de Can Bas,
que recupera l’esplendor d’aquesta
antiga masia, per oferir l’any que Catalunya dedica a Joan Vinyoli un recital poètic i musical al voltant d’aquest
poeta ja desaparegut.
El Celler Albet i Noya ens ofereix els
jardins de Can Vendrell de la Codina per escoltar el grup Folia Baroque
que presenta La follia dels catalans,
un concert recitatiu que narra la
Guerra de Successió en clau musical, alternant obres musicals i textos
d’època, amb l’emocionant final del
setge de Barcelona i l’Onze de Setembre del 1714.
Igualment amb l’esplèndida visió
nocturna de la plana penedesenca,
que s’albira des de Can Llopart de
la Costa, a les Caves Llopart podrem
fruir de la música romàntica del trio
Vinea dins el Cicle de Nits a la Fresca.

Completen programa estiuenc les
sardanes de la Cobla Maricel a Lavern per la Festa Major i la revetlla
de Sant Pere a Can Cartró on 3Q5,
la cobla de tres quartans, ens oferirà
les danses que animaven les festes
populars els segles XVII i XVIII amb
instruments molt tradicionals, el sac
de gemecs, la tarota, el flabiol i el
tamborí.
Finalment la festa de cloenda dels
actes del Tricentenari a Subirats serà
un recital de la cançó popular, La jota
profana, a càrrec del conegut grup
de les terres de l’Ebre Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, el diumenge 3 d’agost a la pista poliesportiva
d’Ordal.
És una oferta diversa que omplirà les
nits d’aquest estiu a Subirats i que
compta, ultra el pressupost de l’Ajuntament, amb el del Consell Comarcal
i el de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Estudiar música a l’Alt Penedès, l’EMAP
Tot i que aquesta escola de música descentralitzada i impulsada des del Consell Comarcal, en la qual
participen diversos municipis de la comarcal, ja porta
funcionant uns anys, no va ser fins l’any passat que
vam creure convenient formalitzar la nostra adhesió en
conèixer que hi havia ja un grup d’alumnes del nostre
municipi que hi estaven matriculats.

Hi ha una bona oferta d’especialitats instrumentals i un
banc d’instruments de lloguer.
L’escola compta també, a banda dels conjunts instrumentals de cada aula, amb una orquestra de corda,
una orquestra de guitarres i la Xaranga, integrades per
alumnes de diferents municipis.
Com fer les inscripcions?

No és estrany que hi hagués un cert desconeixement
de l’EMAP des de l’Ajuntament, ja que la gestió i la inscripció s’havien portat bàsicament des del Consell Comarcal i dels municipis inicialment adherits.

Els nous alumnes, a les oficines del seu ajuntament o
a les del Consell Comarcal podreu trobar també la documentació per fer-ho. També hi podeu trobar el tríptic
informatiu de l’escola, especialitats, aules, etc.

Enguany, doncs, i com a municipi adherit actiu, en donem difusió i en facilitem la informació i la inscripció a
les oficines de l’Ajuntament.

Quins horaris tenen les classes? Quan comença el
curs?
Al mes de juliol es comunicaran a les famílies els horaris del curs i s’acabarà de formalitzar la matrícula mitjançant correu electrònic.

Per aquest motiu també ho hem volgut comunicar a través de la revista municipal a grans trets, ja que malgrat
que el termini d’inscripció és fins al 15 de juny, cal dir
quer aquesta no és tancada i que es podrà seguir fent
per tal de completar al millor possible aules, grups i
especialitats on quedin places.

El curs comença el 15 de setembre.
On es fan les classes
Al tríptic que podeu trobar al vostre ajuntament i al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal s’indiquen les
escoles i els centres cívics dels diferents municipis on
s’imparteixen classes.

Com s’estructura l’ensenyament?
Hi ha quatre nivell d’aprenentatge, el de sensibilització
va de 3 a 5 anys, el d’iniciació de 6 a 7 anys, el d’aprenentatge bàsic de 8 a 12 anys i un darrer nivell de música a mida, destinat a joves i adults i adaptable a les
necessitats i els interessos de cada alumne.

16

Poble

61

juny 2014

Trasllat de la llar d’Ordal
Regidoria
d’Ensenyament

S’acaba el curs escolar i ja
preparem el curs vinent. Un
cop tenim el vistiplau del Departament d’Ensenyament, la
llar d’infants d’Ordal començarà a la nova escola Montcau.

Els nens gaudiran d’un espai
molt més gran amb un raconet fosc per poder fer la migdiada els que es quedin a dinar, també un canviador individual i un gran pati per poder jugar amb sorra.
Us esperem a la nova llar. Bon estiu!

Bonificació del transport escolar no obligatori
Davant la reducció dràstica dels recursos econòmics que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
ha vingut destinant al transport escolar no obligatori, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant
CCAP) s’ha vist obligat a recaptar dels usuaris i dels ajuntaments afectats el dèficit creat. Davant les queixes
del veïnat en vistes als costos que haurien d’assumir per un servei que fins ara havien tingut subvencionat,
l’Ajuntament es va comprometre a pagar el 50% del cost final que acabés pagant cada usuari.
D’aquesta manera, la ruta 24bis (Urb. Casablanca - el Rebato - barri Molí Coloma - barri Pas de Piles - Torreramona - Empresa CIAT, SA - IE Jacint Verdaguer - Escola La Pau) està finançada en un 7% per l’usuari, un
13% per l’Ajuntament i un 80% pel CCAP. Per altra banda, la ruta 29bis (els Casots - Urb. Can Rossell - Can
Rossell - Cantallops - Can Vendrell - Muntanya Rodona - Renfe Lavern - el Pago - Escola Sant Jordi) està
finançada en un 7% per l’usuari, un 20% per l’Ajuntament i un 73% pel CCAP.

Curs per fomentar les relacions familiars
Un any mes s’ha realitzat el curs
adreçat a la formació de pares i mares per fomentar un enfoc sistèmic a
les relacions familiars.

Aquesta edició hem comptat amb la
col·laboració de l’escola de Lavern
(altres anys havia estat la de sant Pau
i el proper esperem que sigui la d’Ordal), que ens ha deixat l’espai del
menjador i material per projectar.

Des de la Regidoria d’Ensenyament
es creu fermament en la formació de
pares i mares per a l’aprenentatge
dels nostres fills, on s’ha ofert de forma gratuïta el servei d‘acollida per els
infants.
La ponent Patricia de Antres ens va
deixar bocabadats amb la formació,

Us esperem, doncs, el curs que ve
amb més formació.
Bon estiu!
esperant que l’any que ve puguem
realitzar-ne una de nova.

RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
El dissabte 26 d’abril els nens i
les nenes de l’escola Sant Jordi
van celebrar la festa de l’escola
Com cada any van fer la festa que
va estar dedicada a la història de
la vinya i el vi perquè a l’escola els
nens ho havien treballat. Una set-

mana abans ho van estar preparant
tot, dibuixant els decorats, buscant
ajuda per portar tots els materials
necessaris...

Seguidament els nens de primària
van fer una representació teatral
que convidava a fer un passeig per
la història de la vinya.

La festa va començar amb la dansa dels nens i les nenes de la llar
que anaven disfressats de ceps.

Primer de tot es trobaven els nens i
les nenes de primer, segon i tercer
que estaven a l’edat antiga repre-
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sentant els ibers; hi havia ferrers,
pagesos, filadores, etc. Després
els de l’edat mitjana representant
els pagesos, els reis, els cavallers i
els monjos. Més endavant i aprofitant l’estudi del tricentenari de l’11
de setembre hi havia els nens i les
nenes de quart, de cinquè i de sisè
que estaven a l’edat moderna representant la masia, els miquelets,
el poble i el port. Al poble es veia
com anaven a comprar, com transportaven l’aiguardent fins al port i
com ballaven. A la masia es veia
com els miquelets atracaven un
carro que anava a portar vi al poble
i com els pagesos treballaven i dinaven a la vinya.

Per acabar el recorregut els nens
i les nenes d’educació infantil van
fer la dansa dels pagesos.
Seguidament van fer la dansa d’inauguració de la caseta ibèrica i van
acabar amb un berenar deliciós.

A la gent li va agradar molt i tothom
va poder contribuir a la campanya
Cap Nen sense Colònies, comprant
números per a la rifa i mistela feta
pels alumnes.
Noelia Martínez, Guillem Mallofré
i Alemu Estela

Escola Subirats de Lavern
Llegir i escriure, un
aprenentatge a “concurs”
La lectura i l’escriptura són dues de
les destreses bàsiques que s’ensenyen a l’escola des de ben petits
i,tot i que és un procés que dura
tota la vida, a cada etapa escolar
es treballen diferents aspectes lingüístics.
Al cicle mitjà els alumnes llegeixen
i escriuen amb un grau d’autonomia important, aquest fet fa que
puguin participar en activitats literàries que els ajudin a progressar
en els seus aprenentatges. Des
de l’escola valorem la participació
en projectes literaris que impliquin

posar en pràctica aquestes habilitats lingüístiques i per això aquest
curs, els alumnes de la classe dels
Codonyers i dels Presseguers han
estat protagonistes a dos dels concursos importants en la nostra comarca:
• El primer, el Certamen de Lectura Infantil i Juvenil de Lectura
en Veu Alta que organitzen la
fundació Enciclopèdia Catalana
i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Aquest certamen consisteix a fer
un treball de lectura de manera
col·lectiva i en veu alta amb la
idea que l’alumnat millori la seva

dicció lectora. Els alumnes finalistes van ser: Gerard Clarasó i
Palau i Alba Puig i Vendrell, que
van representar la nostra escola
el dia 12 de març a l’Auditori de
Vilafranca del Penedès.
•E
 l segon va ser, el Concurs Literari 2014, Viatge al Passat,
Sant Sadurní i Subirats el 1764,
amb motiu del compliment dels
250 anys de la independència
de Sant Sadurní de Subirats. En
aquest concurs els alumnes havien d’escriure com es vivia en
aquella època i redactar un text
que expliqués algun dels fets del
moment. Les fonts d’informació
van ser claus abans de fer el text i
per això vam anar al Museu d’Història de Catalunya i vam convidar
en Josep Mata a l’escola perquè
ens expliqués la història de Subirats durant aquells anys.
En Santi Solé i Gibert va ser el finalista de la nostra escola i va anar a
recollir el premi el passat 24 d’abril
a la Biblioteca Municipal de Sant
Sadurní d’Anoia.
Enhorabona a tothom!
Escola Subirats
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RACÓ DE LES ESCOLES
Llars d’infants de Subirats
Mòdul professional d’educació
infantil
Les directores de les tres llars d’infants municipals van anar a l’Escola Intermunicipal de Sant Sadurní
per explicar a les alumnes del mòdul professional d’educació infantil
el funcionament, l’organització i la
metodologia de les llars municipals
de Subirats.
Trogada dels nens i les nenes de les
tres llars
El dia 4 d’abril passat els nens i les nenes de les llars d’infants de Subirats ens
vam reunir a la llar L’Esquirol de Sant
Pau d’OesL. Vam passar tot el matí
junts, ens vam conèixer, vam compartir l’esmorzar i una bona estona de joc.
Ens va visitar el nostre amic “Cigró”, un
titella molt eixerit, per explicar-nos el
conte d’en Patufet. Ens ho vam passar
d’allò més bé, rient, cantant i cridant
“Patufet, on ets?!”
Educadores de les llars

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

Implantació de la taxa per a la renovació i
reposició de la targeta sanitària individual
del CatSalut

La resolució de la
direcció
del CatSalut (20 de febrer de 2014) aprova que a partir del mes d’abril es
cobrarà una taxa de 7€ per a la
renovació i reposició de la targeta
sanitària. Aquesta resolució afecta a les persones que han perdut,
trencat o els han robat la targeta.
El tràmit per la renovació/reposició es pot realitzar als centres
d’atenció primària i el pagament
de la taxa s’efectuarà a les oficines de CaixaBank.
Sol·licituds no subjectes a taxa:

dició d’assegurats o beneficiaris
del Sistema Nacional de Salut
Resten exemptes del pagament de
la taxa:

• Primera targeta de persones assegurades al CatSalut.
• Primera targeta en format Braille i
en format Cuida’m.
• Primer document d’accés a l’assistència sanitària de cobertura
pública del CatSalut dels ciutadans estrangers empadronats a
Catalunya que no tenen la con-
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•P
 ersones que sol·licitin la reposició per rectificació i canvi de les
dades que consten a la targeta i
que afecten al codi d’identificació
personal (CIP), és a dir, cognoms,
gènere i/o data de naixement.
•P
 ersones que sol·licitin la reposició per rectificació de la targeta en situació de cancel·lada
i situació no activa del registre
RCA (defunció de la persona en
la qual estaven de beneficiaris,
trasllat o fusió).

Poble
Commemoració Dia Internacional de la Dona
El dia 8 de març es commemora el Dia Internacional de
la Dona. És per aquest motiu que des de la Regidoria
d’Igualtat es va preparar un taller amb el nom “Dona:
emocions i creativitat” dinamitzat per la psicòloga
Montserrat Ferraro.
Tot i que l’activitat estava adreçada a totes les dones
del municipi, la majoria de les participants van ser dones gran, i també algun home, dels que participen activament i de manera habitual en els grups de memòria.
El taller va tenir lloc a l’Ateneu Ordalenc i estava subvencionat del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Gestió comercial a Subirats
Regidoria de
Promoció
Econòmica
d’abril fins a finals de maig.

Amb l’objectiu de formar
persones en situació d’actiu
i d’atur del municipi en els
aspectes relacionats amb la
gestió de les pimes, l’Ajuntament de Subirats i Aula han
organitzat el curs de GESTIÓ
COMERCIAL des de mitjans

Durant 40 hores, professionals de l’àrea financera, de la
gestió de RRHH i del màrqueting i les vendes han transmès
als alumnes participants els coneixements per administrar
i gestionar econòmicament el negoci, comunicar-se, negociar de manera efectiva, promocionar les vendes i fidelitzar els clients.

Les classes s’han dut a terme a la sala de plens de l’Ajuntament de Subirats dilluns i dimecres de 19 a 22 h.

Resultats de les eleccions al Parlament
Europeu del 25 de maig del 2014

Regidoria de
Participació
Ciutadana
Gràcies per la vostra
participació.
Mesa

Cens Votants

%

Sant Pau 1-U
Ordal 2-A
Els Casots 2-B
Lavern 3-U
Sant Joan 1-U
TOTAL

628 379
499 308
202 119
614 361
365 189
2.308 1.356

60,35
61,72
58,91
58,79
51,78
58,75

Font: Ministeri de l’Interior

Nuls

5
4
2
1
2
14

%

1,32
1,30
1,68
0,28
1,06
1,03

Bl.

10
1
3
1
3
18

%

ERC

%

CiU

%

2,64
0,32
2,52
0,28
1,59
1,33

166
106
46
116
47
481

43,80
34,42
38,66
32,13
24,87
35,47

108
138
27
156
35
464

28,50
44,81
22,69
43,21
18,52
34,22
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PP

%

14 3,69
14 4,55
14 11,76
21 5,82
10 5,29
73 5,38

PSC

14
21
8
13
18
74

%

3,69
6,82
6,72
3,60
9,52
5,46

ICV

%

26 6,86
14 4,55
7 5,88
21 5,82
30 15,87
98 7,23

Podemos

15
4
3
11
4
37

%

3,96
1,30
2,52
3,05
2,12
2,73

Altres

%

21 5,54
6 1,95
9 7,56
21 5,82
40 21,16
97 7,15
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Correbocs 2.0 d’Ordal, èxit de participació
A primera hora del matí del
diumenge 6 d’abril, va començar la segona edició del
Correbocs 2.0, la cursa de
les muntanyes d’Ordal, en un
bon dia de sol i amb molt bona
afluència de públic. Es va arribar als 380 corredors/es i 150
voluntaris/es. Com a la primera edició, les inscripcions es van exhaurit dies abans de
la cursa.
Enguany el recorregut presentava algunes variacions respecte la primera edició, com el traçat llarg, de 31 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell acumulats, que en arribar
a l’equador de la cursa no va entrar dins del poble d’Ordal.
Tots els trams van ser a través de pistes forestals, corriols
i muntanya, amb pendents i desnivells que requerien un
bon nivell físic i tècnic. Una altra novetat ha estat l’augment
del nombre de premis: els primers corredors que van coronar el cim del Crestabocs (541 m) en el recorregut de
15 quilòmetres i de 31 quilòmetres respectivament van ser
obsequiats amb una espatlla de pernil.
Els organitzadors van valorar la jornada molt positivament
per l’èxit de participació i el bon treball dels voluntaris, que
han fet possible, un any més, que tot sortís perfecte. Després de la cursa es va celebrar la tradicional botifarrada
per a tots els participants i voluntaris.

Regidoria
d’Esports

La cursa de les muntanyes d’Ordal Correbocs 2.0 va ser
organitzada per l’Ateneu Ordalenc amb la col·laboració
del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats i el Patronat de Turisme de Subirats, així com cellers i comerços del
municipi i del Penedès.
Els guanyadors de la Correbocs 2.0 van ser:
General masculí 31 km: Víctor Estepa Fontana, 2:42:40
General femení 31 km: Cristina Solé Marcè, 3:30:06
General masculí 15 km: Carles Artigas Mileiro, 1:18:04
General femení 15 km: Núria Quiroga Bayo, 1:34:06
Trobareu la classificació completa al web: www.correbocs.com.
Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar els organitzadors i voluntaris, als quals animem per continuar treballant per fer d’aquesta cursa un referent entre les curses de
muntanya del territori.

Menors de 5 anys i a partir de 65 anys,
entrada gratuïta / En comprar 4 abonaments dins de la mateixa família, un
dels abonaments (el de més baix cost)
serà gratuït.
Venda d’entrades, vals i abonaments
al bar de la piscina.
És obligatori adquirir l’entrada o mostrar l’abonament de temporada per accedir a la zona de bany.

Juga per Subirats!
Si us agrada el futbol, el bàsquet o el futbol sala i teniu ganes de jugar defensant el vostre municipi, us informem de
les diferents entitats esportives que actualment disposen
d’equips en categories de prebenjamins fins a juvenils.

Contacte de la secció de bàsquet: Judit Baqués, 610
284 290
• Futbol Sala Ordal, a la pista poliesportiva d’Ordal
Contacte del club de futbol sala: Esther Gallart, 649
417 101

• Futbol Base Subirats, al camp de futbol de Sant Pau
d’Ordal
Contacte de la secció de futbol: Melcior Vendrell, 677
822 063

• CF Can Cartró (Mainada), al camp de futbol de Can
Cartró
Contacte del club: Gerard Morgades, 667 535 947

• Bàsquet Subirats, a la pista poliesportiva de Sant Pau
d’Ordal

Informació facilitada per la Regidoria d’Esports
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Cursets de natació a les piscines de Subirats 2014
Un any més tornen a les piscines de Subirats els cursets
de natació d’estiu. A la piscina de Sant Pau d’Ordal les
activitats comencen el dilluns 30 de juny i finalitzaran el
dissabte 26 de juliol amb la festa de cloenda. A Ordal
els cursos s’iniciaran el dilluns 7 de juliol i finalitzaran el
dissabte 2 d’agost, coincidint amb la Festa Major.
A Ordal tornarem a realitzar les classes d’aiguagim, activitat adreçada a adults que tindrà lloc tots els dimarts i
dijous de 18 a 19 h coincidint amb les quatre setmanes
que es realitzen els cursets de natació.

Podeu descarregar-vos els fulls d’inscripció al web de
l’Ajuntament, http://www.subirats.cat/.

Aquest any cal destacar com a novetat important que
les inscripcions als cursets de natació i aiguagim les
podreu realitzar per tot el curset o per setmanes.

Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats

7è Torneig Comarcal de Futbol 7 Infantil
El nostre municipi acollirà el cap de
setmana del 28 i 29 de juny la setena
edició del Torneig de Futbol 7 – Copa
Penedès TV – Gran Premi Consell Comarcal, tal i com es va fer públic a
la presentació de l’acte el 24 d’abril
passat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats, en presència dels
organitzadors de l’esdeveniment (Televisió de Vilafranca i Associació de
Promoció de l’Esport), el conseller
comarcal d’Esports Xavier Rojo, l’alcalde de Subirats i la regidora d’Esports del municipi.
Isabel Esteve va agrair als organitzadors la confiança que han dipositat en
el nostre municipi per acollir aquesta
edició, sobretot tenint en compte els
bons resultats de participació dels
darrers anys i el llistó tan alt que han

any, una vegada més, els nens i les
nenes del nostre municipi representin
amb orgull la seva samarreta.

deixat els anteriors municipis organitzadors (Vilafranca i Sant Sadurní).
També va destacar que la celebració
d’aquest torneig té per Subirats un
sentit especial per l’extensió i característiques del municipi, ja que aquest
esdeveniment és una manera de crear lligams entre els diferents nuclis
representant la globalitat de Subirats.
És per això que esperem que aquest

Tots els assistents van coincidir en
l’opinió que l’elecció del municipi de
Subirats com a seu d’aquest torneig
ha estat un gran encert per disposar
d’unes instal·lacions esportives preparades i enclavades en un paisatge
immillorable.
L’alcalde de Subirats va voler destacar que el torneig coincideix amb el
Mercat del Préssec d’Ordal i la temporada d’estiu a les piscines i que
des de l’Ajuntament es treballarà
perquè els visitants disposin d’una
oferta turística i de lleure basada en
els atractius del nostre territori, per tal
que aquesta setena edició sigui un
èxit i un referent a la comarca.

Millores a la pista
de Ca l’Avi
Gràcies a una subvenció extraordinària de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona,
està previst la instal·lació d’un mòdul prefabricat a la
pista de Ca l’Avi que servirà com a magatzem per poder guardar material esportiu o altres i on s’instal·larà
un petit lavabo.
S’han instal·lat també unes xarxes de protecció que
impedeixen que algunes pilotes vagin a parar a cases
de particulars i els destorbin el descans. Està previst
que el cost d’aquesta instal·lació que ha dut a terme
la brigada municipal sigui coberta amb una subvenció
per a material esportiu de la Diputació de Barcelona.
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Mulla’t 2014 a la piscina
d’Ordal
El proper diumenge 13 de juliol al matí se celebrarà a la
piscina d’Ordal per quart any consecutiu la diada mundial benèfica MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, la
recaptació de la qual es destina íntegrament a la Fundació
Esclerosi Múltiple per lluitar contra aquesta malaltia.
A la passada edició es van recaptar 1.272 €, aquest any
volem tornar a comptar amb la col·laboració de tots els
veïns i les veïnes del nostre municipi, així com del bestiari
festiu i entitats del municipi.

Patronat
de
Turisme

Subirats ha acollit els periodistes Marc i Dani,
de la revista de viatges Descobrir Catalunya

EnoturismePenedès i la revista de viatges Descobrir Catalunya han portat el periodista Marc Serrano i el fotògraf
Dani Codina de ruta pel Penedès. Han fet un reportatge
que sortirà el mes de juliol a la
revista Descobrir Catalunya. El teu País com Mai no l’Has
Vist. Durant les dues etapes per descobrir llocs singulars
de Subirats, el Patronat de Turisme de Subirats va ser
l’ambaixador juntament amb l’Albert de Vicicling, el Santi
de Cal Xim i la Mar de Vinimundus. Els periodistes van
venir els dies 24 i 25 d’abril. L’etapa del dia 24 començà
a l’estació vitivinícola de Lavern-Subirats, d’on sortí cap
a Sant Pau d’Ordal, punt d’inici de la ruta 8 de les Rutes
Vitivinícoles de Subirats, vam fer la ruta amb bicicleta per
descobrir l’entorn natural i paisatgístic envoltat de vinya en
fase de brotació. Aquesta primera etapa va acabar a Avinyó Nou, on el tècnic de turisme d’Avinyonet del Penedès
va continuar la ruta. L’endemà vam recollir els periodistes a Sant Sebastià dels Gorgs per a anar dinar al restaurant Can Xim, plats tradicionals catalans amb productes
de proximitat molt ben cuinats i un vi ecològic elaborat a

Subirats. Després van iniciar una caminada a peu amb la
Mar de Vinimundus, la passejada va ser entre presseguer,
vinya, barraques de pedra seca i bosc. Durant els dos
dies de ruta els periodistes es van quedar impressionats
del patrimoni natural i paisatgístic de Subirats, Capital de
la Vinya. A més, també els va semblar notable el patrimoni
arquitectònic, històric i cultural de Subirats, destacant el
Museu d’Esperanto de Subirats, el castell de Subirats, el
Festival de Musica a les Vinyes a Torre–ramona, així com
el Mercat del Préssec d’Ordal.

Festival de Música a les Vinyes
nit i després hi haurà el tradicional maridatge de cava
dels cellers de Subirats amb préssec d’Ordal.

Ja tenim les dates i els artistes que actuaran durant
els dos concerts del XII Festival de Música a les Vinyes d’enguany. Seran els dissabtes 19 i 26 de juliol
a Torre-ramona. El primer dissabte actuarà la cantant
de fado Núria Piferrer, àlies Névoa, que presentarà el
treball Orlando, basat en el personatge de la novel·la
de Virginia Woolf. Névoa estarà acompanyada per les
guitarres de Vicenç Solsona, el contrabaix de Guillermo Prats i la bateria de Ramón Ángel. El segon dia, els
germans Boulou & Élios Ferré amb les seves guitarres
“manouches” oferiran, en exclusiva per al Festival, el
seu treball Parisian passion, aquest cop acompanyats
pel contrabaix de Pierre Boussaguet i el piano d’Ignasi
Terraza. Els dos concerts començaran a les 22 h de la

Torre-ramona, pel seu gran patrimoni arquitectònic
i històric, és el lloc ideal per celebrar un espectacle
d’aquestes dimensions i característiques a Subirats.
L’esdeveniment, amb propostes de qualitat, vol continuar situant-se com un dels festivals d’estiu de petit
format de referència al Penedès. El Patronat de Turisme de Subirats organitza el Festival de Música a les Vinyes amb la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats,
la Diputació de Barcelona, productors de vi i cava de
Subirats, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, la Confraria del Cava de Sant Sadurní d’Anoia i la
família Bori de Fortuny.
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Subirats a l’estand d’EnoturismePenedès al Saló
Internacional de Turisme a Barcelona (SITC)
Un any més el Patronat de
Turisme de Subirats va ser
present al Saló Internacional
del Turisme a Catalunya, representant l’oferta enoturística
del municipi i conjuntament
amb EnoturismePenedès, el
Patronat de Turisme de Sant
Sadurní d’Anoia i Turisme de
Vilafranca. La decoració de
l’estand, positivament valorada pel públic, varen ser mobles elaborats amb palets reciclats d’una empresa del Penedès.

mats com ara a peu, amb bicicleta o a cavall. Pel que fa a
la gastronomia, van tenir molta
acceptació els fulletons del
Mercat del Préssec d’Ordal. A
més, es va fer difusió del món
dels esperantistes i les visites
guiades al Museu d’Esperanto
de Subirats.

El Patronat de Turisme de Subirats
va ser present a la Fira amb l’objectiu clar de donar visibilitat i força al
turisme de Subirats. Del 4 al 6 d’abril
es va mostrar l’oferta turística del municipi a professionals i visitants; des
d’allotjaments, restaurants, cellers i

empreses de serveis turístic, fins a la
gastronomia i les activitats enoturístiques i culturals.
Una de les activitats amb més èxit
van ser les Rutes Vitivinícoles de
Subirats. Aquestes rutes van tenir
una gran demanda per la possibilitat
que hi ha de fer-les en diferents for-

Enguany, des del Patronat de
Turisme de Subirats, es van
realitzar tallers promocionals a
l’estand d’EnoturismePenedès. L’activitat consistí en un tast de tres vins
o caves de cellers de Subirats mentre
s’explicaven haikus (breus poesies
japoneses) i, de retruc, tot l’atractiu
turístic del municipi. L’activitat va tenir molt èxit de participació.

Nou equip al Patronat de Turisme de Subirats
Des de l’1 d’abril, el Patronat de Turisme de Subirats té nou equip de treball per dinamitzar, promoure i executar, amb altres agents socials i econòmics del territori, programes i mesures que afavoreixin la promoció
econòmica de Subirats. Òscar Guerrero és el nou tècnic en turisme, i el podeu trobar a l’Oficina Vitivinícola a
l’estació de Lavern-Subirats. Maria Cartró és la nova informadora turística i dinamitzadora del Museu d’Esperanto de Subirats, la podeu trobar a la Caseta de Fusta de Sant Pau d’Ordal i al Museu d’Esperanto de Subirats.
Aprofitem per facilitar-vos els nous horaris d’estiu a les oficines d’Informació Turística de Subirats.

ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 10 a 16 h
Diumenge i dilluns tancat

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA CASETA DE FUSTA - SANT PAU D’ORDAL
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h

Nou espai a l’Estació Vitivinícola de Lavern-Subirats
L’Ajuntament de Subirats i el Centre d’Estudis del Paisatge
Vitivinícola (CEPvi) han signat un conveni per a la cessió
d’ús gratuït d’una sala a l’edifici de l’Estació Vitivinícola de
Lavern-Subirats. Aquest nou espai s’utilitzarà com a dependències administratives de l’associació CEPvi a Subirats i per promoure les activitats pròpies de l’associació en
la defensa, la promoció, la difusió i la gestió del paisatge
vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.

nalitats, desenvolupen activitats com: recerca i realització
d’estudis i difusió dels seus resultats, organització i realització del Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola, Enoturisme i
coordinació de les activitats que se’n derivin, organització
de programes o cursos de postgrau o d’especialització,
difusió cultural del paisatge vitivinícola. Tot plegat, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals, així com establint sinergies amb
els agents vinculats amb el paisatge vitivinícola i aportació
d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i altres transformacions del territori.

El Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola és una associació sense ànim de lucre que, per a assolir aquestes fi24
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Nova edició del Mercat del Préssec d’Ordal
L’inici de la temporada del Mercat del Préssec d’Ordal ha
estat el cap de setmana del 7 i 8 de juny. Enguany, des del
Patronat de Turisme de Subirats i l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, destaquem el tast de Música a
les Vinyes, que consisteix en una degustació de cava dels
cellers de Subirats maridat amb préssec d’Ordal a tots els
compradors d’una caixa de préssecs d’Ordal. Enguany hi
haurà la possibilitat de comprar el producte directament a
la plaça Subirats del celler elaborador que fa el maridatge.
Així el client podrà tastar, gaudir i comprar cava i préssec
d’Ordal, dos productes molt característic de Subirats, Capital de la Vinya.
El préssec d’Ordal és un préssec de vinya que els pagesos elaboradors venen directament al mercat després
de ser collit en les condicions òptimes de maduració. El
préssec d’Ordal és un producte de qualitat aromàtica i
gustativa, part pel tipus de sòl calcari de Subirats i per ser
un cultiu de secà, característiques que li donen una aroma
i un gust diferents. El Mercat del Préssec d’Ordal s’orga-

nitza amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Subirats durant els caps de setmana de
juny, juliol i agost a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal.
Us hi esperem!

Vídeo promocional “Subirats, Capital de la Vinya”
Des del Patronat de Turisme de
Subirats es cercava un vídeo que
mostrés la bellesa i el caràcter de
Subirats. Per això vam presentar el
concurs Vídeo Promocional “Subirats, Capital de la Vinya”. Cal esmentar que el jurat ha trobat que
els vídeos no han reflectit l’objectiu que es demanava a la segona

clàusula de les bases, i per això el
veredicte ha estat declarar desert
el premi.
Val a dir que tots els participants al
concurs han fet un treball excepcional, i des del Patronat de Turisme
de Subirats els donem les gràcies
per la seva dedicació i la seva en-

trega. El vídeo, però, havia de representar el municipi i promocionar
les excel·lències de Subirats com a
destinació turística de qualitat, i és
aquí on el jurat ha determinat que
falten llocs emblemàtics i atractius
turístics, i que cap dels participants
ha assolit l’objectiu que es detallava.

Subirats en Flor

per tal d’embellir i guarnir les façanes, els balcons i els
jardins dels pobles, masies i nuclis de cases de Subirats.
Aquest esdeveniment està organitzat pel Patronat de Turisme de Subirats amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant el matí de diumenge els membres de la Junta Directiva del Patronat, formada pels representants al municipi dels cellers, allotjaments, restaurants, productors, artistes i artesans, així com els regidors de l’Ajuntament de
Subirats, van repartir els 750 lots de plantes per a la millora
del paisatge urbà. Posteriorment, els veïns i les veïnes podien participar al concurs fotogràfic per trobar la façana
millor guarnida i original del municipi.
Us recordem els premis, dels quals es farà entrega als
guanyadors durant la inauguració del Mercat del Préssec
d’Ordal d’enguany:

Més de mil persones van assistir el diumenge 11 de maig
a l’última edició de Subirats en Flor. En un ambient festiu i
alegre, se celebrà la tradicional festa de la primavera. Un
any més, l’estació vitivinícola de Lavern-Subirats es va omplir de flors. Més de 750 famílies de Subirats van recollir les
seves plantes. Els participants amb la butlleta d’inscripció
van recollir el seu lot: petúnia, clavell de moro i begònia,

1r lloc – Dinar per a dues persones al Restaurant Sol i Vi.
2n lloc – Visita i tast per a dues persones al celler Albet i
Noya.
3r lloc – Dues visites guiades al Museu d’Esperanto de
Subirats.
25
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Regidoria
de
Joventut

www.traballateca.com
La Treballateca és una plataforma pública i gratuïta per facilitar la recerca de
feina i el contacte entre les ofertes i les demandes.
El servei està basat en una pàgina web que permet la recerca per coincidència de perfils. També podràs trobar informació i notícies obre el món laboral,
especialment aquelles que afecten les persones joves.
Recorda que tant al Subijove com a l’Ajuntament podràs trobar també un
tauler on anunciar-te com a demandant de feina i on podràs trobar diverses
ofertes.

Futbol Sala Ordal

Participació
d’entitats
dors, familiars i amics.

Benvolguts amics, el Futbol
Sala Ordal us vol informar
de les properes activitats
que durà a terme i que estan
obertes a tothom. La primera
que farem serà el dissabte 19
de juliol i és el sopar de fi de
temporada per a tots els juga-

I per últim informar-vos de les categories que tindrem la propera temporada
(2014-2015) al Futbol Sala Ordal per si
algun nen del municipi estigues interessat a jugar-hi:
BENJAMÍ: nascuts els anys 2005-2006
ALEVÍ: nascuts els anys 2003-2004

INFANTIL: nascuts els anys 2001-2002
SÈNIOR: a partir de 17 anys

La segona és el Torneig d’Estiu, que enguany celebrarà el
seu 10è aniversari i està obert a tothom que sigui major de
15 anys. Serà del 14 de juny fins al 19 de juliol.

Informació facilitada per CFS Ordal

Fe d’errates: L’article “Equip benjamí del Futbol Sala Ordal, sostscampió al Jespe” de la revista número 60 del
mes de març de 2014, va ser facilitat per CFS Ordal.

Trobada Pedra Seca
La Coordinadora d’Entitats de la
Pedra Seca ha celebrat a Sant
Pau d’Ordal la seva reunió anual el dissabte 29 de març. Al saló
de plens de l’Ajuntament, l’alcalde

de Subirats, Pere Pons, va rebre la
trentena de persones de diferents
entitats del Matarranya, Castellar
del Vallès, Vallirana, la Bisbal, Rellinars, Corbera, Gavà, el Bages,

Barcelona, la Fatarella i Olot, entre
altres, amb el Centre d’Estudis de
Subirats com a entitat amfitriona. La
secció de pedra seca del CESUB
ha entrat a la junta de la coordinadora i es fa càrrec de secretaria. La
presidència l’ocupa ara l’Associació Pedra Tosca (Garrotxa), amb la
nova presidenta Montserrat Moya.
Després de la reunió de treball, el
grup va visitar alguns marges i algunes barraques del municipi i va
compartir un dinar de germanor.
El maig del 2014, se celebrarà una
nova Trobada de Pedra Seca dels
Països Catalans a Calaceit (Baix
Aragó).
Informació facilitada per la
Coordinadora d’Entitats de
Pedra Seca
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“Abans que independentistes som
demòcrates, per això volem votar
pacíficament i decidir entre tots el nostre
futur amb llibertat.”

Carme Forcadell, presidenta de l’ANC

11 de setembre! Aquesta és una data important al nostre país, a la nostra estimada Catalunya. No
cal dir que els darrers anys la diada ha estat marcada per les massives manifestacions reclamant
la independència i mostrant la tenacitat del poble català. Lluny de rendir-nos davant les adversitats continuem treballant, continuem ferms en el camí i estem cada dia més convençuts que
aspirem a un futur millor.
Aquest any l’11 de setembre, LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, té com objectiu mostrar el
suport que la societat civil dona a les institucions per tirar endavant el referèndum del dia 9 de
novembre. Hem demostrat que som un poble pacífic i respectuós que creu en la democràcia i en
el dret dels pobles a decidir el seu futur, volem votar!
Des de l’ANC us convidem a participar a les diferents accions que es durant a terme i a continuar
treballant per la independència, per una Catalunya més justa i solidària. Volem aconseguir drets
nacionals per aconseguir millors drets socials
Durant tot l’estiu, a diferents localitats catalanes, s’aniran fent mosaics reivindicant el referèndum
del 9 de novembre i altres activitats per arribar a tothom i projectar-nos al món.
L’Onze de Setembre, al matí, l’ANC convoca tothom a aplegar-se davant dels ajuntaments del país, amb una important presència de les
associacions i entitats.
A la tarda, la gran mobilització torna a concentrar-se a Barcelona,
amb el repte d’omplir tant la Diagonal com la Gran Via de les Corts
Catalanes que conflueixen a la plaça de les Glòries formant una gran
V. Aquesta V és la inicial del verb “votar”, que és el veritable objectiu
estratègic de l’ANC de cara a aquest any. Una V que es podrà veure
des de l’aire i que simbolitza la victòria, la voluntat dels catalans i el
record de la via catalana.
Des de la territorial de Subirats començarem ben aviat a preparar la
diada i ja podeu comptar amb l’organització d’autocars per anar a
Barcelona.
Si hi esteu interessats podeu contactar amb nosaltres tant per reservar places com per col·laborar en les activitats que es duguin a
terme.
subirats@assemblea.cat
Recordeu també que SIGNA UN VOT per la independència continua fins el dia 11 de setembre!!!.
Aquest dia seran entregades les signatures al Parlament de Catalunya.
Informació facilitada per: Assemblea Nacional de Catalunya

Per saber-ne més: assemblea.cat
L’ANC Subirats organitza autocars per poder anar a
la manifestació del dia 11 de setembre a Barcelona.
La venda de tiquets serà a partir del 25 de juny i es
podran comprar en ateneus i centres culturals de
Subirats, a l’Ajuntament i a la parada de l’Assemblea
del Mercat del Préssec. Per a més informació
subirats@assemblea.cat

“La independència és la nostra eina per construir un estat millor, un estat democràtic i amb
més justícia social. Un estat de futur. Un estat
en el que puguin viure millor els nostres fills i els
nostres néts.”
Jaume Marfany, vicepresident de l’ANC
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2. Modificació cartipàs municipal

El ple en queda assabentat.

Vista l’experiència d’aquests dos darrers anys, i als efectes
d’aconseguir una més alta eficàcia i eficiència administrativa en les convocatòries i presa consegüent de decisions per
part del Ple de la corporació, es proposa el següent ACORD:

5. Donar compte xifres padró habitants 1/1/2013

Primer.- Afegir a les facultats de l’alcalde per variar les dates
dels plens ordinaris, i com a motivació del possible canvi, la
de tenir un mínim de massa material d’assumptes que fonamentin la celebració del Ple.

S’aprova l’ofici tramès en data 10/12/2013 (Rg. Entrada
2959/2013, 18/12/2013), en el qual l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població
a 1 de gener de 2013, segons la informació especificada a
l’Apartat X de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un
total de 3.027 habitants.

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

El ple en queda assabentat i mostra la seva conformitat amb
la xifra esmentada.

3. Modificació estatuts consorci Localret

7. Mocions

El 20 de gener del 2014 es va aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
la seva Assemblea General en sessió plenària de 23 de novembre del 2013, segons consta a l’expedient administratiu.
La modificació dels estatuts va ser la següent:

7.1. Proposta presentada per donar suport a l’acord per la
consulta per decidir el futur polític a Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Subirats constata, un cop més, la
reiterada voluntat del poble de Catalunya, en conjunt, i dels
veïns de Subirats d’exercir el dret a decidir el futur polític de
Catalunya. Reunit en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament
de Subirats formula les següents manifestacions:

1. Possibilitar la integració al Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter territorial, de manera que
el Consorci quedaria integrat per entitats locals catalanes
de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d’integrar-s’hi.

Primer: L’Ajuntament de Subirats dóna suport a la data del 9
de novembre del 2014 i a la pregunta amb dos apartats: “Vol
que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí
o no”, fruit de l’acord del President de la Generalitat amb les
forces parlamentàries favorables al dret a decidir.

2. Actualització dels objectius i les finalitats de consorci: sense modificar la finalitat de les comunicacions electròniques,
les noves tecnologies i l’administració electrònica.
3. Fer possible la participació de totes les entitats als òrgans
de govern.

Segon: Igualment, es dóna suport a la iniciativa impulsada
des del Parlament que insta, d’acord amb la legalitat vigent,
a les Corts Generals a “delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu”, que es vol convocar i la convocatòria del qual anirà a
càrrec del Govern.

4. 
Correccions legals d’algunes qüestions d’ordre tècnic i
adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor (CiU, ERC i Lluís
Ràfols) i tres abstencions (APS-CUP i PP).

La moció –text presentat per APS-CUP– s’aprova, amb el vot
en contra de la regidora representant del grup municipal del
PP, i el vot a favor de la resta dels regidors presents.

4. Donar compte canvis destinació convocatòria PUOSC

7.2. Moció presentada per APS-CUP per tal que la delegació del govern assumeixi el cost de la reparació de la passera d’Ordal i concreti mesures per millorar la seguretat a
la N-340 a Subirats

El 20 de gener del 2014 es va aprovar:

1. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la substitució de la subvenció de 60.000 € (MN119) de la segona fase de l’actuació de la “Pavimentació
del carrer del darrere, a Cantallops” ja que no afecta a cap
accés i és una prolongació del carrer fins a la sortida de
la N-340, per tant, es considera que l’execució d’aquesta
obra no és prioritària per a l’obra “Urbanització del carreró
Pere Grau de Lavern”, ja que va patir esllavissaments de
terres, la qual cosa va comportar que l’accés per aquest
passatge als habitatges esdevingués perillós.

Al llarg de la història de la carretera N-340 hi ha hagut nombrosos accidents i veïns del municipi han perdut la vida o han
sofert danys greus a causa d’accidents de trànsit. Als trams
d’aquesta via que creuen nuclis com Cantallops i el Pago no
es té en compte el pas de vianants ni el trànsit de vianants pel
voral, ja que no hi ha passos segurs i senyalitzats. A més, s’ha
determinat que el pas elevat o passera d’Ordal té mancances
estructurals pel seu deteriorament. No obstant, les millores
exigides per corregir les mancances estructurals de la passera tenen un cost superior als 100.000 euros.

2. Sol·licitar del Departament de Governació i Relacions Institucionals la substitució de la subvenció de 49.198,98 €
(2011/125) de l’actuació “Ampliació del cementiri de Sant
Pau d’Ordal” per l’obra “Reforç de la passarel·la que travessa la N-340 a l’alçada del poble d’Ordal”, ja que s’ha
comprovat que als cementiris existents a tot el territori subiratenc hi ha disponibles una quantitat suficient de nínxols
per poder satisfer la possible demanda de la població. En
canvi, el poble d’Ordal té la dificultat topogràfica d’estar
a mitja muntanya, la passarel·la és la unió d’emergència
més fiable en cas d’aiguats, inundacions o esllavissades
excepcionals i necessita reformes pel seu estat actual, tant
del paviment com per la inestabilitat i la vibració estructural
que pateix.

Per tot el que s’exposa, demanem que el Ple de l’Ajuntament
de Subirats adopti els següents acords.
1. Demanar a la Delegació del Govern de l’Estat Espanyol a
Catalunya i el Ministeri de Foment que donin resposta a la
demanda que se’ls ha fet i assumeixi la responsabilitat que
li pertoca fent-se càrrec del cost dels estudis previs, projecte i les obres de reparació de la passera d’Ordal.
La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents. Prèviament, s’acorda entre el grup d’ERC i Lluís Ràfols adherir-se
a la presentació de la proposta inicialment presentada per
CUP-APS.
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2. Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés
de Diputats espanyol el rebuig d’aquest Ajuntament a l’esmentada reforma.

7.3. Moció que presenten Arran Subirats i l’APS-CUP pel
dret a decidir sobre el propi cos, i de rebuig a la reforma
de Llei de l’Avortament

Després de dos anys redactant el que portaven al programa
electoral, el Partido Popular (PP), mitjançant el Ministeri de
Justícia, que no el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat com
s’escauria, ha aprovat la reforma de llei de l’avortament. La
nova llei no té suport popular i empitjorarà encara més la situació social, econòmica i de salut de les dones. Com ja se
suposava, la “Llei de Protecció de la Vida del Concebut” se
situa en el marc normatiu postfranquista del 1985, destruint
30 anys de lluita feminista per a l’assoliment de l’avortament
com a dret fonamental de les dones.

4. (Text aprovat pel ple) En el cas que la llei s’aprovés tal com
és redactat el seu actual projecte, donar suport i orientació,
des dels serveis socials municipals, a totes aquelles dones
subiratenques que, per necessitat, hagin d’iniciar un procés d’interrupció del seu embaràs.
5. Oferir tota la informació necessària a la ciutadania subiratenca sobre sexualitat i planificació familiar impartint campanyes sobretot a escoles i instituts.

Per tot això, es proposa al Ple de Subirats l’adopció dels següents acords:

7.- Oferir suport legal als i les professionals de la medicina
que vulguin combatre aquesta reforma en la seva pràctica
diària.

1. Rebutjar qualsevol llei que ataqui la llibertat de la dona i la
desempari. En conseqüència, qualsevol llei en desacord
amb el principi del dret a un avortament lliure i gratuït.

La moció s’aprova amb el vot en contra de la regidora Morera
i l’abstenció del regidor Planas i el vot a favor de la resta dels
membres del consistori.

Sessió ordinària del ple del dia 10 de març de 2014
• Càrrec al romanent de tresoreria 129.942,00

2. Donar compte Liquidació pressupost ajuntament 2013

• Recursos afectats . . . . . . . . . . .

Resultant que de la liquidació es desprèn un romanent de tresoreria positiu de 199.391,29 €, descomptada la dotació de
saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat,

98.891,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . 		777.558,12
2. Drets pendents de cobrament  . . 		1.168.041,39

HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació:

• Pressupost corrent  . . . . . . . . . .

769.922,86

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

• Pressupostos tancats . . . . . . . .

450.917,23

1. Resultat pressupostari:

• Operacions no pressupostàries

6.628,00

• Drets reconeguts nets . . . . . . . . 3.848.841,38

• Cobraments pendents d’aplicació 59.426,70

• Obligacions reconegudes netes 3.475.798,17

3.- O
 bligacions pendents de pagament		 1.270.353,13

• Resultat pressupostari  . . . . . . . 		373.043,21
• Despeses finançades
amb romanent de tresoreria  . . . 		41.000,00
• Desviacions positives de
finançament . . . . . . . . . . . . . . . .

511.033,26
109.587,10

• Operacions no pressupostàries

649.732,77

• Pagaments pendents d’aplicació

129.942,00

II. Saldos de dubtós cobrament . . . 		345.913,09

• Resultat pressupostari ajustat . . 		284.101,21

III. Excés de finançament afectat . . 		129.942,00

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS

IV. Romanent de tresoreria
per a despeses generals . . . . . . 		199.391,29

1. E
 stat de despeses:
• Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013		154.411,20

El ple en queda assabentat.

• Saldo final Obligacions a 31/12/2013		109.587,10
• Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013		

0,00

• Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013		

0,00

0,00

I. Romanent de tresoreria total  . . . . 		675.246,38

• Ajustaments . . . . . . . . . . . . . . . . 		-88.942,00

3. Donar compte Liquidació pressupost Patronat turisme 2013

Resultant que de la liquidació es desprèn un romanent de tresoreria positiu de 22.369,32 €, descomptada la dotació de
saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat,

2. Estat d’ingressos:
• Saldos Drets pendents cobrament
a 1/01/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 		323.155,87

HE RESOLT:

• Saldos Drets pendents cobrament
a 31/12/2013 . . . . . . . . . . . . . . . 		450.917,23

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació:
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

III. ROMANENTS DE CRÈDIT

1. R
 esultat pressupostari:

1. Despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		228.833,00
• Operacions de capital . . . . . . . .

• Pressupost corrent  . . . . . . . . . .
• Pressupostos tancats . . . . . . . .

215.833,00

• Operacions corrents . . . . . . . . . 		13.000,00

• Drets reconeguts nets . . . . . . . .

100.652,24

• Obligacions reconegudes netes

105.267,11

• Resultat pressupostari  . . . . . . . 		-4.614,87

2. Ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		228.833,00
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• Despeses finançades amb
romanent de tresoreria  . . . . . . . 		20.196,94
• Desviacions positives de finançament		

pels redactors i el Programa de Participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament.

0,00

El Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels regidors presents,
acorda aprovar la proposta en la seva integritat.

• Ajustaments . . . . . . . . . . . . . . . . 		0,00
• Resultat pressupostari ajustat . . 		15.582,07

5. Aprovar, si s’escau, el conveni per executar
les obres de pavimentació parcial del carrer
de la Figuera

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS
1. Estat de despeses:
• Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013		

100,95

• Saldo final Obligacions a 31/12/2013		

100,95

• Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013		

0,00

• Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013		

0,00

L’objecte del Conveni constitueix la realització d’unes obres
provisionals al tram del carrer Figuera entre parcel·les números de policia 28 i 39, ambdues incloses fins la seva intersecció, carrer avall, amb el carrer la Creu, amb una longitud de
150 metres lineals aproximadament.

2. Estat d’ingressos:
• Saldos Drets pendents cobrament
a 1/01/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 		1.041,00

ANNEX 1: Pressupost de les obres

QUANT.
Cap. 1 - Treballs previs
Esbrossada de matolls,
neteja de vores del carrer
i petits moviments de
terres a tot l’àmbit del
M2 carrer i zones properes a 1.900
les dues cruïlles cI Creu
i cI Pau Aixelà. Tallar pi
jove, càrrega i transport a
abocador.
Neteja de cuneta existent
ML al llarg de la parcel·la del
50
Cenacle.
Cap. 2 - Obra civil i pavimentació
Tall de disc i demolició
de formigó i asfalt per
M2 a la correcta entrega
60
del nou asfalt, càrrega i
transport a l’abocador.
Preparació de caixa de
M2 paviment amb anivellació 1.015
longitudinal i transversal.
Sub-base de tot-ú estès
M2 en una capa de 15 cm i
1.015
compactat.
Formació de cuneta
de formigó de 70 cm
d’ample armada amb
malla electrosoldada per
a canalització d’aigües
120
ML pluvials i encintat del
paviment asfàltic. Es
transforma en cuneta
plana a partir de
l’embornal de desguàs,
inclosa excavació.
Formació d’embornal
sifònic d’aprox. 70x120
cm amb reixa de
fosa talla-aigües amb
forat gran i tub de PE
1
UT
coarrugat de 300 cm de
diàmetre fins empalmar
a la claveguera general,
inclou excavació,
terraplenat i connexions.
Reg d’imprimació amb
790
M2
betum fluidificat.

• Saldos Drets pendents cobrament
a 31/12/2013 . . . . . . . . . . . . . . . 		547,00

UTS DESCRIPCIÓ OBRA

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids . . . . . . . . . . . . . . . . . 		20.941,56
2. Drets pendents de cobrament  . . 		6.047,00
• Pressupost corrent  . . . . . . . . . .

5.500,00

• Pressupostos tancats . . . . . . . .

547,00

• Operacions no pressupostàries

0,00

• Cobraments pendents d’aplicació

0,00

3. Obligacions pendents de pagament		 3.797,24
• Pressupost corrent  . . . . . . . . . .

1.882,28

• Pressupostos tancats . . . . . . . .

100,95

• Operacions no pressupostàries

1.814,01

• Pagaments pendents d’aplicació

0,00

I. Romanent de tresoreria total  . . . . 		23.191,32
II. Saldos de dubtós cobrament . . . 		822,00
III. Excés de finançament afectat . . 		0,00
IV. Romanent de tresoreria
per a despeses generals . . . . . . 		22.369,32
El Ple en queda assabentat.
4. Catàleg masies

L’Ajuntament va donar a conèixer als propietaris de masies
i a la ciutadania del municipi en general el fet que s’estava
redactant el Pla Especial de Masies de Subirats, per tal de
promoure la participació.
El resultat de la primera fase ha donat lloc a un inventari que
conté totes les construccions amb ús d’habitatge familiar
existents al municipi, en total 117 habitatges, de les quals s’ha
triat quines podien ser catalogades d’acord amb els criteris
que estableix la legislació urbanística vigent.
El resultat de la segona fase dels treballs és el document
complet que serà aprovat inicialment, i que se sotmetrà a informació pública.
Per tant es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS;

Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de catàleg de
masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable
Tercer.- Exposar al públic el document durant el termini de
dos mesos i publicar al DOGC, al BOP i a dos diaris amb
àmplia difusió, segons el calendari del pla de treball proposat
30

PREU

TOTAL

0,42

798,00

2,10

105,00

4,03

241,80

0,67

680,05

1,76

1.786,40

24,55

2.946,00

573,90

573,90

0,38

300,20
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corresponien a la primera fase i 172.972,04 € a la segona. En
reunions posteriors, però, es va acordar introduir un seguit de
canvis per tal de rebaixar-ne el cost.

Estesa d’aglomerat
asfàltic amb calent tipus
D-12 estès en una capa
790
9,61 7.591,90
M2
de 6 cm i compactat,
amb una amplada de 5
m.
TOTAL
14.120,25
Cap. 3 - lnstal-Iació enllumenat
Llumenera, fixacions i
3
868,47 2.605,41
UT
conductor.
Columna 7 m + llumenera
1 1.302,52 1.302,52
UT
+ cond.
PEM TOTAL
18.931,18

Amb aquestes premisses es va redactar una modificació del
projecte que va consistir bàsicament en l’eliminació de les
voreres, de manera que el paviment queda en un sol pla,
amb l’evacuació de les aigües pluvials per la zona central;
l’eliminació de les obres de pavimentació del corronet que
comunica amb la carretera de Barcelona, i la modificació de
la xarxa de clavegueram, adaptada a la nova disposició dels
embornals al centre del carrer.
Per tant es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Modificar, actualitzant-les, les dades aprovades per
l’Ajuntament en data 23 de febrer del 2012 en base a les raons expressades a la part expositiva d’aquest acord.

RESUM DEL PRESSUPOST:
PEM 18.931,18 e

Segon.- L’ordenació de les contribucions especials es realitza en funció de les següents dades:

PEC (sense IVA) = PEM + BI (6%) + DG (13%) = 22.528,10 e

Honoraris tècnics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IVA sobre PEC = 4.730,90 e

11.666,30.-€

PEC (amb IVA 21%) = 27.259,00 e

Cost de l’obra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.052,32.-€

Per tant es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Subvenció PUOSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58.799,68.-€

Cost Ajuntament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.840,84 -€

Cost veïns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.078,10.-€

Despesa total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136.718,62.-€

Primer.- Aprovar el “Conveni per obres de pavimentació parcial de l’extrem del carrer Figuera d’Ordal” en la seva integritat i als efectes legals pertinents.

Mòdul de repartiment

Segon- Facultar l’alcalde de la Corporació a subscriure el
Conveni esmentat.

Volum edificable i metres lineals de façana.

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

6. Facultar l’alcalde per a la signatura de les
escriptures públiques dels convenis urbanístics subscrits amb l’orde HospitalAri de Sant
Joan de Déu i amb les SENYORES Àngels i Montserrat Ayxelà Casacuberta

8. Aprovar, si S’escau, modificant l’acord pres
anteriorment per l’ajuntament i actualitzant
les dades incorporades a l’expedient administratiu (incorporació de dos nous contribuents), la liquidació definitiva de les contribucions especials aplicables al projecte Sector
Est de Lavern.

El dia 13 de juny del 2012 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Subirats i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
en el qual aquesta institució es comprometia a la cessió gratuïta d’uns terrenys de la seva propietat, mentre que l’Ajuntament adquiria el compromís que en l’aprovació provisional
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) una part
de la finca de l’Orde Hospitalari restaria dins un Pla de millora
urbana amb uns determinats paràmetres, que es recullen a
l’esmentat conveni.

Antecedents

El dia 23 de gener del 2012, l’Ajuntament aprovà definitivament l’expedient de contribucions especials de la urbanització “Modificació del Projecte d’urbanització del Sector est de
Lavern, 1a fase”
Consideracions
1. L’expedient de contribucions especials es va elaborar en
base al planejament vigent en aquell moment, el Pla General d’Ordenació Municipal de Subirats de 1986; aquest,
però, va ser substituït pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Amb l’aprovació d’aquest pla es modifica la qualificació urbanística i la titularitat d’uns terrenys
inclosos al sector objecte de l’aplicació de les contribucions especials.

En data 9 de juliol del 2013 es va publicar al DOGC el text refós del POUM de Subirats, amb vigència del dia següent a la
publicació, en el qual es recullen els acords continguts a tots
dos convenis, motiu pel qual cal la seva elevació a escriptura
pública, i per tant es proposa l’adopció del següent ACORD:

Únic.- Facultar l’alcalde de la Corporació per a l’elevació a
escriptura pública del contingut d’ambdós convenis i a subscriure la documentació necessària per al seu perfeccionament.

4. Durant l’execució de l’obra ha calgut executar dues obres
no comptabilitzades, el soterrament de la línia de telefonia que travessa la carretera i el reforç d’una edificació en
mal estat). El cost d’aquestes obres s’ha de comptabilitzar
i afecta els valors de les contribucions.

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
7. Aprovar, si S’escau, modificant l’acord pres
anteriorment per l’ajuntament i actualitzant
les dades incorporades a l’expedient administratiu, la imposició i ordenació de les contribucions especials per a l’obra “Modificació projecte d’urbanització del carrer de darrerE
Cantallops a Cantallops, 1a fase”

5. L’obra es troba acabada i rebuda, essent el cost total de
181.206,89 €.
Per tant,es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Modificar, actualitzant-les, les dades aprovades per
l’Ajuntament en data 28 d’abril del 2012 en base a les raons
expressades a la part expositiva d’aquest acord.

En data 30 de juliol de 2010 es va aprovar definitivament el
“Projecte d’urbanització del carrer darrere Cantallops”. El cost
de les obres era de 332.684,09 €, de les quals 159.712,05 €

Tercer.- Aprovar els nous costos i repartiment dels percentatges aplicables a cada veí. Un cop executades les obres
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Resum de plens
i amb les modificacions esmentades el seu cost real és de
181.206,89 € i correspon repercutir en concepte de contribucions especials l’import de 39.865,52 € d’acord amb el quadre que tot seguit es transcriu:
Honoraris tècnics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.738,00 €

Cost de l’obra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159.235,03 €

Mur senyor Guilera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800,00 €

Telefonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.878,88 €

Reforç casa Seicru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.554,98 €

Despesa total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181.206,89 €

Subvenció PUOSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.043,25 €

Cost per a l’Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.298,12 €

Cost per als veïns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.865,52 €

Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte
en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i
segon i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de
27 de desembre del 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
del 2013).
El Ple de l’Ajuntament, amb el vot en contra de la representant
del grup municipal del PP i la unanimitat de la resta de regidors
presents –nou–, que formen la majoria absoluta del nombre
legal dels seus membres, acorda aprovar la proposta en la
seva integritat i als efectes legals i administratius pertinents.
11. Mocions

11.1. Moció presentada per la regidora del Grup Municipal Partit Popular a no cedir el cens electoral del nostre
municipi en cas que la Generalitat ho sol·licités de cara al
referèndum del pròxim 9 de novembre del 2014

Quart.- L’article 33.4 de la Llei reguladora de les d’hisendes
locals disposa que un cop finalitzades les obres, s’indicaran
als subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es firmaran les liquidacions procedents i es compensaran, si s’escau, com a lliurament a compte els pagaments
avançats que s’hagin produït.

Atès que l’article 149.1.32 de la Constitució Espanyola estableix que l’Estat té competència exclusiva per autoritzar la
convocatòria de consultes populars per via de referèndum.
És per això que proposem al Ple Municipal l’adopció del següent ACORD:

Cinquè.- Aprovar la base imposable de 39.865,52 € que correspon al 22,00% del cost total i calculat d’acord amb allò que
regula l’article 31 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Únic.- Instar l’alcalde a no o cedir el cens electoral del nostre
municipi, en el suposat cas que el Govern de la Generalitat ho
sol·licités per elaborar el cens de cara al referèndum il·legal
que volen convocar per al pròxim 9 de novembre del 2014.

La proposta, amb l’única abstenció de Ferran Planas, s’aprova
per unanimitat de la resta dels regidors presents.

El Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor de la regidora del
grup municipal del PP i el vot en contra de la resta de regidors
presents, acorda no aprovar la proposta presentada.

9. Aprovar, si S’escau, la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra
la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

11.2. Moció presentada per l’APS-CUP per a la celebració
d’assemblees municipals obertes a Subirats

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que
mai tenir una administració més propera i tenir més recursos
per fer front a aquesta realitat social, el Govern de l’Estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto,
una retallada competencial sense precedents que suposarà
un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis
que donen els ajuntaments. Aquesta Llei aprofita la situació
per recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera.

Les AMO són un espai de debat i decisió sobre projectes i
propostes que presenten els mateixos veïns i entitats del municipi. Durant un període definit, veïns i entitats del municipi
poden presentar propostes que després d’un procés on es
valora la seva viabilitat es porten a debat en una assemblea
oberta on es convoquen tots els veïns del municipi.
1. Que es convoqui la primera Assemblea Municipal Oberta (AMO) de Subirats, cridant la ciutadania per reunir-se i
tractar diferents temes d’abast municipal.

Fonaments de dret

2. Que la junta de portaveus proposi el nomenament d’una
persona de referència a Subirats com a moderador de
l’AMO perquè sigui la persona que vetlli pel seu bon funcionament.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art.
75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb
rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors presents,
va acordar aprovar la proposta.

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que
adopti els següents ACORDS:
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Barcelona, a 12 de maig del 2014

Pep Bertran Casas, regidor APS-CUP

M’acomiado de les veïnes i els veïns com a
regidor a l’Ajuntament de Subirats
Després d’aquests gairebé tres anys al càrrec he decidit deixar de ser regidor al Ple de l’Ajuntament de Subirats, perquè, si Déu vol, en les pròximes setmanes seré
pare del Martí i la Joana i aquesta nova vida tan desitjada que se’m presenta considero que serà incompatible
amb les tasques de regidor en el grau i la dedicació
que m’agradarien.

No m’agraden les posicions enrocades ni la necessitat
de buscar massa peus al gat per estar en contra del
teu contrincant polític i així no haver de donar-li la raó,
perquè llavors et desvies d’aquest interès comú i el que
et mires és precisament l’interès de partit. Siguem del
partit que siguem, el més important per mi són les persones.

Quan reflexiono sobre tot aquest temps el primer que
se m’acut és dir que aquesta ha estat una gran experiència, i em vénen al cap les paraules que li havia sentit
a dir a un antic alcalde d’aquest municipi: “Tothom en
algun moment de la seva vida hauria de ser regidor”, i
evidentment subratllo la diferència que hi pot haver entre ser-ho estant a l’oposició o al govern. Tothom hauria
de posar-se a la pell del que significa ser representat
de la voluntat dels teus veïns i veïnes.

Cedeixo el relleu com a regidor a la meva companya
i amiga l’Anna Baqués, de Sant Pau d’Ordal, en qui el
nostre grup confia plenament per la vàlua i la capacitat de treball que ha demostrat durant tot aquest temps
dins del nostre grup d’APS-CUP. La seva incorporació
en el Ple municipal comporta la bona notícia que per
primera vegada a la història de Subirats l’Ajuntament
tingui més regidores que regidors.
Vaig entrar a ERC sent independentista i d’esquerres.
Vaig marxar per formar part de l’APS-CUP, un projecte
municipal que em va engrescar, amb energia i amistats
que en alguns casos provenien des de la infantesa. Vaig
entrar de regidor sent independentista i d’esquerres i
deixo la meva acta sent independentista i d’esquerres.

Aquesta és la responsabilitat que immediatament vaig
sentir quan vaig tenir la sort de ser escollit per al càrrec.
Sempre he tingut claríssim, i ja sé que és una obvietat
dir-ho, que jo com a regidor no sóc propietari de les
voluntats dels votants, en sóc simplement intermediari.
Marxo amb la consciència tranquil·la que he fet la feina
tan bé com he pogut i sabut, intentant sempre aprendre
moltes coses per aportar-les a les polítiques plantejades, atendre a les inquietuds que els veïns m’han presentat i coordinar amb els meus companys d’APS-CUP
les propostes i idees que ens semblaven més oportunes en funció de la realitat municipal i del nostre programa electoral.

Ara no escriuré res sobre el meu sentiment de llibertat
nacional, però sí que vull dir que em sento d’esquerres
perquè, malgrat tot, considero que a priori són qui més
fan per la justícia social i jo vull continuar lluitant per
tenir més justícia social, i està clar que en aquest món
nostre encara hi ha molta feina per fer en aquest sentit.
A partir d’ara òbviament continuaré fent política, perquè
entenc que els ciutadans fem política cada dia, amb la
participació, l’opinió i les nostres relacions socials. Al
costat hi tindreu un veí crític amb la política municipal,
però llunyà, molt llunyà de la crítica fàcil i barata, de la
“rumorologia” i les opinions poc contrastades. Això és
una cosa de les que he après aquests anys i que defenso amb fermesa.

Durant tot aquest temps he tingut molts moments per
valorar la feina que fem tots els regidors i l’alcalde. De
fet, sento un cert reconeixement per les persones que
tenen aquestes responsabilitats a nivell local. No és
una tasca gens fàcil, molt més propensa a la crítica que
a la felicitació, i més encara amb l’alt grau de descrèdit
que té la política actualment.

Per finalitzar el meu comiat, simplement vull donar les
gràcies a tots els veïns i les veïnes que vau possibilitar
que entrés com a regidor en les eleccions municipals
de maig del 2011 i a tothom qui ha confiat en mi durant aquests tres anys per preguntar-me o suggerir-me
assumptes municipals. Ha estat un plaer posar el meu
granet de sorra per fer d’aquest municipi nostre un indret una mica millor per viure.

He reflexionat moltes vegades sobre com seria el govern del nostre municipi si els diferents regidors aparquéssim les sigles de partit i ens dediquéssim a treballar conjuntament per Subirats. Onze persones lluitant
juntes per millorar el benestar dels nostres conciutadans. Treballar en equip i consensuar les opinions individuals és complicat, i ens agrupem per ideologies
en partits polítics per prendre decisions més fàcilment,
però sobretot en la política més local considero que és
molt important que sapiguem posar el benefici comú
per davant de les sigles.

Ens continuarem veient pel municipi a les festes, els ateneus, les reunions o al carrer, compartint i fent poble.
Visca el poble de Subirats i visca el poble català lliure!
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Tot i l’acció de govern, hem aconseguit un molt bon resultat
El 25 de maig passat la força més votada a Catalunya va
ser Esquerra Republicana de Catalunya, i d’entrada cal
felicitar aquest partit polític perquè va assolir el seu millor
resultat. Han guanyat en el seu conjunt les forces que estan per la consulta, les forces que estan pel dret a decidir.

Esperem que ERC sàpiga administrar la confiança que
molts catalans han dipositat en aquesta formació i doni el
màxim suport al govern, i al President Artur Mas, per poder
arribar a la consulta sense malbaratar l’estat del benestar
i la política econòmica del país.

Dit això, creiem que és molt important valorar la gestió que
fa Convergència i Unió al govern de la Generalitat de Catalunya i al capdavant de les quatre diputacions. Si bé és
cert que tot govern en el seu dia a dia té un desgast, la ciutadania ha valorat molt positivament la gestió del govern
de CiU i el lideratge del nostre President, l’Honorable Artur
Mas. Ha estat reconeguda la tasca feta en aquests comicis en els quals ens hi jugàvem molt, donat que des de les
cavernes mediàtiques espanyoles es buscava la derrota i
una censura al govern de la Generalitat per intentar devaluar tot el procés.

Tenim un país difícil de governar, amb un dèficit que fa
trontollar l’estat del benestar, amb taxes d’atur juvenil del
55%, amb un atur global que supera el 25% i no baixa,
en una situació que en altres moments històrics seria prerevolucionària. Demanem rigor a totes les formacions i que
treballin per tirar endavant aquest país i entrin a formar
part del govern, si cal.

Quin partit al govern del seu país (en aquest context de
crisi) ha aguantat millor l’envestida electoral? Sense cap
mena de dubte, el nostre, les altres formacions europees
que governaven han perdut totes molt suport, si bé és cert
que CiU ha quedat darrere ERC, per poca diferència, ha
tingut uns bons resultats i ha superat el nombre de vots de
fa cinc anys en més de 100.000 votants. Un bon resultat tot
i el desgast del govern.

No fa massa llegíem un article de John Ralston Saul, a El
Periódico de Catalunya, aquest assagista canadenc ens
deia: “o s’impliquen en política en massa o van al cataclisme” referint-se a Catalunya i a tota la Unió Europea. Es
corre el risc de caure en el feixisme, el populisme, nacionalismes negatius, i més que mai hem de voler ser pro-actius, treballar per i en la democràcia pel nostre futur. Molts
de nosaltres ens emmirallem en França (els principis de:
legalitat, igualtat i fraternitat), en aquestes darreres eleccions també han trontollat i el Front Nacional ha guanyat,
tornen fantasmes del passat, l’esperit de Vichy, el de la
ultradreta francesa, i cal posar remei perquè aquest populisme no s’instal·li.

Fóra bo recordar que des de CiU es va voler fer una candidatura conjunta amb ERC per anar tots junts a Europa,
per sumar més i deixar encara més clar el missatge de la
sobirania que reclama el poble català.

En John Ralston acabava dient: “si jo fos català m’involucraria en un partit, sortiria al carrer, alçaria la veu i votaria a
les eleccions”. Treballem tots junts aquest moment històric
que ens toca viure.
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Benvolgudes famílies, en aquest article volem informar-vos
de diferents temes.

Aquesta decisió s’ha pres sense comptar amb l’opinió
dels regidors que estem a l’oposició i creiem que era un
tema prou important com per comentar-ho. Sempre s’havia dit que aquest era un espai ideal per crear un centre
de dia i així donar servei a la gent gran del nostre municipi.
Com a mínim s’hauria d’haver comentat amb tot el consistori i/o veïns del municipi i entre tots decidir què era el més
convenient per a nosaltres. Sabem del cert que el veïnat
estava molt interessat en el centre de dia.

En primer lloc comentar una sèrie de modificacions o noves incorporacions al pressupost municipal per obres.
Aquestes són les següents:
Piscina Sant Pau d’Ordal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Condicionament camp de futbol Can Cartró . .
Reparació pavimentació d’un carrer a
Casablanca sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enllumenat carril Crta. BV-2428 a Lavern  . . . .
Adequació Font de les Gitanes de Lavern  . . .
Pavimentació tram final carrer de
Figuera (50%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urbanització plaça dels Casots (2.500) . . . . . .

juny 2014

75.000 €
35.000 €
8.000 €
7.000 €
8.127 €

EL PAÍS ESTÀ CANVIANT
En aquestes eleccions europees i per primera vegada Catalunya ha estat per sobre de l’Estat espanyol i d’Europa
quant a participació.

27.260 €
20.000 €

El conjunt de les formacions que vam donar suport a la
consulta del 9N hem sortit reforçades i això es tradueix en
un missatge important a Madrid i a tot Europa, reafirmant
el nostre dret a voler decidir el futur del nostre país.

Aquestes obres o millores s’assumiran amb els romanents
de tresoreria, diners que vénen a rel d’una actualització
del cadastre. Amb aquesta actualització cadastral s’han
incrementat els ingressos municipals en quasi 200.000 €.

La voluntat de tots els catalans i totes les catalanes ha
quedat reflectida a les urnes aquest 25 de maig.

En què es podien fer servir aquests diners del romanent
de l’Ajuntament?

Estem molt orgullosos de la participació que hi ha hagut,
tot i que encara no serà suficient de cara al 9N. Hem de
ser capaços d’arribar al 51%.

Segons serveis tècnics, se’n pot fer ús en inversió o bé per
liquidar deute. Amb la qual cosa dels 200.000 € només en
quedaran 20.000 € de romanent fins a final d’any.

És un moment de gran responsabilitat. Responsabilitat
que agafem amb molta modèstia i humilitat, però amb tota
la determinació i contundència que sigui necessària per
poder assolir el nostre desig que no és un altre que veure
el nostre país lliure.

Volem dir que ens alegrem de les millores que es faran
en aquests nuclis, però instem l’equip de govern que faci
servir el seny. Ens trobem sovint que no es fa el manteniment de les instal·lacions municipals i veiem que en fem
de noves.

Poder liderar aquest compromís ens enorgulleix.

Per altra banda volem preguntar a l’equip de govern si no
es podia fer servir part d’aquest romanent per liquidar part
del deute que tenim, per exemple, amb l’empresa Cassa.
Recordem que ens han pujat un 9% aprox. l’impost de l’aigua al·legant aquest deute, així com l’instal·lació del servei
d’aigües ATLL a tot el municipi.

Volem felicitar també els bons resultats de les altres forces
polítiques favorables al dret a decidir.
Ara, a vigílies del 9N, estem una mica més a prop i esperançats que abans.
Des d’Esquerra Republicana posem la nostra voluntat al
servei pel procés cap a la independència, al servei de la
justícia social, de la recuperació econòmica...

Per altra banda volem agrair l’esforç i la bona intenció de
l’equip de govern de voler mantenir els projectes que teníem consolidats Esquerra Republicana en el mandat anterior. Bàsicament durant aquests tres anys el que s’ha fet ve
de la legislatura anterior. Només per anomenar-ne alguns
del 2013 serien:

En aquests moments volem tenir al nostre costat totes
aquelles persones que ens han donat la confiança i aquelles que no ho han fet, perquè hem de treballar conjuntament pel futur del nostre país des de la humilitat però amb
valentia i coratge perquè tots plegats ens ho juguem tot.

• Urbanització sector est de Lavern
• Pavimentació Cantallops
• Pavimentació pista Ca l’Avi

El 9N hi haurà consulta i també la guanyarem.

Volem comentar que recentment s’ha fet la concessió de
l’espai al costat de l’església de Lavern com a tanatori.

VISCA CATALUNYA LLIURE!
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Cornuts i a pagar el deute
el compromís de participació ciutadana del qual tan sovint
ens omplim la boca. En altres paraules, proposem obertament que una part d’aquest romanent no s’apliqui només
segons el criteri del govern sinó que es pugui debatre,
consensuar i aprovar de forma participativa.

Coincidint amb les eleccions europees s’està realitzant una
campanya de multirreferèndum (www.multirreferendum.
cat) convocant a tothom a votar sobre: cultius i aliments
transgènics, dret a referèndum vinculant per les ILP, deute legítim i control democràtic de l’energia. En una de les
presentacions sobre el deute legítim es posava de relleu
que el principal problema d’endeutament del país no tenia
tant a veure amb la despesa social (que si ho comparem
amb altres països europeus no era tan elevada) sinó amb
la baixada d’ingressos. I en el moment que en comptes de
centrar l’esforç en les retallades mirem cap als ingressos
ens adonem que hi ha una majoria de gent que paga els
seus tributs (fins i tot posant en risc la seva economia) i
altres, normalment els qui més guanyen, que s’amaguen,
dissimulen, evadeixen i s’escapoleixen de pagar. Un bon
exemple, el tenim a nivell local que quan s’ha posat la lupa
sobre algunes empreses, s’ha descobert que alguns no
pagaven la part que els tocava. Això ha suposat un respir
per a la hisenda local i, juntament amb altres factors, ha
ajudat a tancar l’any 2013 amb romanent positiu.

EL PEP BERTRAN PASSA EL RELLEU A L’ANNA
BAQUÉS
Des del primer dia que ens vam posicionar per no participar al govern, en el nostre paper de grup d’oposició hem
sigut crítics, exigents i també propositius. Això demana
hores de revisar expedients, fer preguntes, parlar amb els
tècnics, arribar a acords i buscar assessorament. El Pep
ha estat un bon exponent d’una dedicació que difícilment
surt a la llum. La seva feina ens ha estat bàsica per fer propostes, com algunes de les bonificacions que avui tenim
a nivell d’ordenances fiscals. La proposta d’alguns veïns i
que el Pep va traslladar a l’equip de govern en el moment
oportú va ajudar a fer possible la rampa del carrer del Sol
a Ordal. La lectura crítica dels pressupostos i les ordenances ha obligat l’equip de govern a justificar i sospesar
cada una de les seves decisions, i podríem trobar molts
altres exemples pràctics i concrets. Gràcies a la feina del
Pep avui tots plegats tenim més coneixements, sobretot
d’un tema important com la hisenda municipal, i també
som més autocrítics, quan cal, i exigents amb nosaltres
mateixos. Però el més important és que sabem que comptem amb un bon amic i company que per honestedat, perquè no té prou temps per donar-nos, ha decidit passar el
relleu de regidor. El seu lloc l’ocuparà l’Anna Baqués, que
arriba amb molta empenta i compta amb el suport de tots
els qui som companys seus en aquest camí. Gràcies Pep,
endavant Anna.

DECIDIR, ACTUAR I… PARTICIPAR?
Aprofitant un romanent positiu, l’equip de govern va portar al Ple un seguit de modificacions del pressupost d’inversions (obres) que per compromís electoral o demanda
d’alguns veïns consideren prioritàries. Lògicament s’espera que qui governa prengui decisions i tiri endavant els
projectes. Però la nova política, si es vol dir democràtica,
demana que també hi hagi participació i això tambè és un
compromís electoral. Amb aquesta visió des de l’APS-CUP
hem proposat una nova eina per contribuir a la participació que és l’Assembla Municipal Oberta (AMO). Tenim els
mitjans (recursos) i les eines per apropar les decisions a
peu de carrer, per tant l’oportunitat per complir també amb
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

Pla del regidor socialista no adscrit
Aquest nom que no m’agrada gens i que m’ha estat imposat
per aquesta legislació, amb què s’autoprotegeixen els partits,
tendeix a coartar en el fons la llibertat dels electes quan volen
mantenir la coherència amb els seu ideari i amb el que es
van presentar a les eleccions,. Això personalment m’ha portat
a enfrontar-me al meu antic partit, el PSC, quan giragonses
polítiques que considero vergonyants l’han portat a un camí
que no comparteixo i que, en opinió de tants i tants companys
que han deixat les seves files com jo, ha traït l’esperit amb el
qual el vam crear i la defensa del sentir majoritari del poble
de Catalunya.

Tot això ho dic per aclarir dubtes sobre la meva adscripció
política actual, i el compromís polític que sempre he defensat
i que crec que ja no defensa el PSC, i que per adobar-ho
encara escampa als mitjans comarcals mitges veritats i més
d’una falsedat sobre la meva decisió política.
Que quedi molt clar, jo no he traït ni els meus compromisos
amb els ciutadans de Subirats, ni els acords signats entre
els grups municipals i agrupacions dels partits (CiU i PSC) el
juliol del 2011.
Potser li toca al PSC revisar, en tot cas, si és encara fidel als
seus compromisos fundacionals amb Catalunya.

En aquest moment en què considero que em toca anar tancant una etapa vital d’activitat política, no vull deixar de lluitar
pel que sempre he cregut i dono suport a NOVA ESQUERRA
CATALANA, la formació política que encapçala l’exconseller
Ernest Maragall i que ha format tàndem amb el Josep M. Terricabras, en coalició amb ERC, a les eleccions al Parlament
Europeu.

LA FEINA A L’AJUNTAMENT
La meva tasca al si de l’equip de govern la faig com sempre,
fins i tot diria que més lliure i més coherent, d’acord amb el
meu compromís personal que són els ciutadans de Subirats
per damunt de tot.

Som conscients que el triomf d’aquesta llista a Catalunya, al
qual ha ajudat de forma difícilment quantificable un bon nombre de votants socialistes, pot fer caure alguns en la temptació d’extrapolar-ne els resultats a l’àmbit d’altres conteses
electorals. Cal prendre-ho amb el necessari distanciament,
sobretot en l’àmbit municipal, on les persones i la proximitat
al ciutadà són al cap i a la fi el que té més pes.

Penso que ja en l’etapa final de la legislatura, qui ha volgut
valorar la tasca, no sols la meva sinó la de tot l’equip de govern, ho ha pogut fer. Potser no hem comunicat prou i tot i que
crec que honestament hem millorat la transparència, hauríem d’atendre encara millor el ciutadà i estar més atents per
respondre els seus requeriments. Segurament com a humans
hem comès errades, però hem treballat per redreçar i posar
ordre a un ajuntament que ho necessitava. I ho hem fet amb
l’ajut de tècnics, administratius i la resta de personal de la
casa.

Vull, doncs, donar a conèixer, per evitar confusionisme, la
meva adscripció política des del 15 de desembre del 2012,
en la seva Assemblea Fundacional a Sitges, a NECat (NOVA
ESQUERRA CATALANA), partit que defensa fonamentalment
aquest punts:

Ells són fonamentals certament en la seva part del treball,
però també hem posat la nostra part els polítics en els encerts
i en les errades, encara que no ens ho reconeix la regidora
del PP, la senyora Morera, que encegada pel seu fanatisme
partidista ens obsequia a cada Ple amb la seva demagògia
de pa sucat amb oli, i el sectarisme espanyolista més ranci
contra tot el que representa progressisme i defensa de la nostra identitat nacional.

- El seu compromís amb Catalunya amb el desig d’aconseguir
un país més lliure i més just.
- Que treballa per la unió de les esquerres catalanes i la seva
confluència amb els moviments socials.
- Que som socialistes catalanistes identificats amb la justícia
social i la democràcia avançada.
- Defensors de la societat catalana plural i diversa i el seu dret
a decidir el seu futur polític.

No m’estendré més, repassant la revista podeu copsar l’activitat de les diverses regidories i el seu balanç que estimo
positiu; malgrat això, no decau l’esforç de millorar i fer més
encara, per solucionar mancances i necessitats en molts
aspectes, socials, educacionals, sanitaris, de transport i de
serveis, per tantes i tantes famílies que ho estan passant malament, víctimes d’una crisi que el poble no ha provocat però
que la paga. No ens enganyem ni deixem que ens enganyin,
sap greu dir-ho, però tot i lleugeres millores, no estem encara sortint de la crisi, malgrat les fal·làcies i l propaganda
electoralista que ens puguin fer des dels diferents governs,
autonòmic, estatal i europeu.

I volem:
- La transformació del model econòmic, perquè no hi ha sortida real de la crisi sense transformar el model actual, que
no garanteix el progrés social equitatiu ni és mediambientalment sostenible.
- Un estat català d’una millor Europa, per servir eficientment
la ciutadania de Catalunya i per contribuir a la construcció
d’una Unió Europea on els drets de les persones prevalguin
per sobre de tot.
- Una nova política democràtica al servei de la ciutadania,
sense corruptes ni corruptors impunes, amb més espais de
deliberació pública i més participació ciutadana.

Lluís Ràfols
Regidor socialista no adscrit
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Moltes gràcies a tots els veïns i totes les veïnes de Subirats, entre tots hem fet que la jornada electoral del 25 de
maig passat transcorregués sense cap problema al nostre
municipi.

Amb aquestes línies el PP de Subirats vol agrair la confiança i el suport que ens heu atorgat.
Restem a la vostra disposició,
Dolors Morera

Junts treballarem per portar a terme els reptes que tenim
sobre la taula, i en particular per crear més llocs de treball,
estar al costat de les famílies i fer entre tots un Subirats
més i millor. És molt més el que ens uneix que el que ens
separa.
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1 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE

juny 2014

4, 5 i 6 DE JULIOL

SANT PAU D’ORDAL
• Els dissabtes i diumenges de juny, juliol, agost i setembre, de 9.00 a
14.00 h, Mercat del Préssec. A la plaça de Subirats. Organitzat pel
Patronat de Turisme.

FESTA MAJOR DE CAN BATISTA
7 DE JULIOL AL 2 D’AGOST

ORDAL
• Cursets de natació amb festa de cloenda el 2 d’agost a les 16.00 h.
A la piscina. Organitzats per la Regidoria d’Esports.
• De 18.00 a 19.00 h, classes d’aiguagim per a adults, tots els dimarts
i dijous. Organitzat per la Regidoria d’Esports.

9 DE JUNY AL 4 DE JULIOL

AJUNTAMENT DE SUBIRATS
• Termini de presentació de sol·licituds de beques escolars.
Organitzat per la Regidoria de Benestar Social.

11, 12 I 13 DE JULIOL

9 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ CASABLANCA (BARRI SANT
JOAN)

ORDAL
• De 10.00 a 20.00 h, obertura d’estiu de la pista poliesportiva.
Organitzat per la Regidoria d’Esports.

12 DE JULIOL

14 DE JUNY

ELS CASOTS
NITS A LA FRESCA
• Concert amb obres de Beethoven, Granados, Turina i Piazzolla a
càrrec del Trio Vinea, piano, violí i violoncel. A les Caves Llopart,
Can Llopart de la Costa, carretera de Sant Sadurní a Ordal, km 4.
Organitzat per la Regidoria de Cultura amb el Suport del Consell
Comarcal.

14 DE JUNY AL 19 DE JULIOL

ORDAL
• A les 10.00 h, Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. A la piscina.
Organitzat per la Regidoria d’Esports.

14 DE JUNY AL 31 D’AGOST

ORDAL
• Al vespre, sopar de fi de temporada per a tots els jugadors, familiars
i amics. A la pista poliesportiva. Organitzat pel CFS Ordal.

SANT PAU D’ORDAL
NITS A LA FRESCA
• A les 22.00 h, La follia dels catalans, concert recitatiu a càrrec de
Folia Baroque. Al Celler Albet i Noya, Can Vendrell de la Codina.
Acte en commemoració del Tricentenari 1714-2014. Organitzat per
la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal.

13 DE JULIOL

ORDAL
• Al vespre, Torneig d’Estiu de Futbol Sala, obert a tothom major de
15 anys. A la pista poliesportiva. Organitzat per CFS Ordal.

19 DE JULIOL

SANT PAU D’ORDAL
• D’11.00 a 20.00 h, obertura de la piscina. Informació facilitada per la
Regidoria d’Esports.

TORRE-RAMONA
• A les 22.00 h, Festival de Música a les Vinyes amb la cantant
de Fado Núria Piferrer, àlies Névoa. Posteriorment, tindrà lloc el
tradicional maridatge de cava dels cellers de Subirats amb el préssec
d’Ordal. Organitzat pel Patronat de Turisme.

ORDAL
• De 10.00 a 19.00 h, obertura de la piscina. Informació facilitada per
la Regidoria d’Esports.
21 DE JUNY

25, 26 I 27 DE JULIOL

CAN BAS
NITS A LA FRESCA
• A les 22.00 h, Esperit de Vinyoli, recital músico-poètic a càrrec
de Sílvia Bel, veu; Sílvia Comes, veu i guitarra; Carles Muñoz,
violoncel. A Can Bas Domini Vinícola, carretera de Vilafranca c234-a,
km 4. Organitzat per la Regidoria de Cultura amb el suport del
Consell Comarcal.

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ CAN ROSSELL
26 DE JULIOL

TORRE-RAMONA
• A les 22.00 h, Festival de Música a les Vinyes amb els germans
Boulou & Élios Ferré, que amb les seves guitarres manouches
oferiran el seu treball Parisian Passion. Posteriorment, tindrà lloc el
tradicional maridatge de cava dels cellers de Subirats amb el préssec
d’Ordal. Organitzat pel Patronat de Turisme.

25 DE JUNY AL 25 DE JULIOL

SANT PAU D’ORDAL
• Als vespres, 2n Torneig d’Estiu de Futbol 7 amateur. Al camp de
gespa. Organitzat per la UE Sant Pau.

1, 2, 3, 4 I 5 D’AGOST

FESTA MAJOR D’ORDAL

27, 28 I 29 DE JUNY

3 D’AGOST

FESTA MAJOR DE LAVERN

ORDAL
NITS A LA FRESCA
• A les 23.30 h, La jota profana, música popular amb Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. A la pista poliesportiva. Acte
en commemoració del Tricentenari 1714-2014. Organitzat per la
Regidoria de Cultura amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal (espectacle de pagament).

28 DE JUNY

CAN CARTRÓ
NITS A LA FRESCA
• A les 23.00 h, sopar popular i revetlla de Sant Pere amb La cobla
dels Tres Quartans, música tradicional dels segles XVI-XVII, a
càrrec de 3Q5. A la plaça Verge dels Pobres. Acte en commemoració
del Tricentenari 1714-2014. Organitzat per la Regidoria de Cultura
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal.

•

28 I 29 DE JUNY

SANT PAU D’ORDAL
• Durant tot el cap de setmana, 7a edició del Torneig Infantil de
Futbol 7. Al camp de gespa. Organitzat per la Regidoria d’Esports.
29 DE JUNY

30 i 31 D’AGOST

Quadrangular de futbol entre els equips de Subirats (UE Sant Pau i
CF Can Cartró) i Sant Sadurní en commemoració del 250è aniversari
de la independència de Sant Sadurní: dissabte a les 18.00 i a les
20.00 h, semifinals al camp d’esports de Sant Sadurní d’Anoia; i
diumenge a les 18.00 h. final al camp de gespa de Sant Pau d’Ordal.
Acte organitzat per les Regidories d’Esports de Subirats i Sant
Sadurní.

11 DE SETEMBRE

LAVERN
NITS A LA FRESCA
• A les 12.00 h, audició de sardanes amb la Cobla Maricel. A la plaça
de l’Ateneu. Organitzada per la Regidoria de Cultura amb el suport
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

AJUNTAMENT DE SUBIRATS
• Concentració davant de l’Ajuntament de Subirats a favor de la
independència de Catalunya. Organitzada per l’Assemblea Nacional
Catalana.
DEL 22 DE SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE

30 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

AJUNTAMENT DE SUBIRATS
• Termini de presentació de sol·licituds de beques per a activitats
esportives i beques de menjador de la llar d’infants. Organitzat per
la regidoria de Benestar Social.

SANT PAU D’ORDAL
• Cursets de natació amb festa de cloenda el 26 de juliol a les 17.00
h. A la piscina. Organitzats per la Regidoria d’Esports.
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L’entrevista
Pere Llopart i Vilarós
Si ens remuntem als orígens medievals, trobem el cognom Llopart en les seves formes medievals de Leopard, Leopart o el llatinitzat Leopardi en documents del segle XI en terres del nord de
Catalunya, als comtats d’Urgell i Cerdanya.
Així a l’arxiu de la catedral de Solsona veiem una venda que un
Lleopart i la seva dona Guinedella fan en terres del terme del castell d’Olèrdola i que limiten amb una propietat que ja hi posseeixen els seus fills i que probablement han aconseguit per aprisió.
Aquest sistema d’accedir a la possessió de la terra es basa en
l’ocupació de terres ermes i abandonades que consoliden la propietat al cap d’uns anys per a qui és prou valent per establir-s’hi
i posar-les en conreu. Hem de tenir en compte que les terres del
Penedès en aquesta època són territoris molt pocs poblats i escenari d’incursions armades entre cristians i musulmans, que es
tradueixen en assalts i destruccions dels establiments sobretot a
les zones de plana.
Tornant a la presència dels Lleopart, els trobem en un document
molt important del 1030 segons el qual Guillem Lleopart, fill del
Lleopart i la Guinedella abans citats, és nomenat marmessor al
testament d’Ermengarda, senyora de Subirats, filla del comte
Borrell II, esposa del vescomte Geribert i mare del famós Mir Geribert, príncep d’Olèrdola. A partir d’aquesta data, trobem els Lleopart a nombrosos documents, afincats definitivament al terme
del castell de Subirats fins als nostres dies, i lligats a la propietat
familiar, com ho acredita un document redactat en llatí i datat del
1385 que conserva la família en el qual un antecessor Llopart,
Bernardus Leopardi, rep la concessió d’unes vinyes situades a
l’actual heretat de Can Llopart de Subirats.
Pere Llopart i Vilarós, l’hereu actual d’aquesta nissaga familiar,
als seus 84 anys segueix al davant de les conegudes Caves Llopart del nostre municipi, és casat, pare de cinc fills i avi de deu
néts. Fa pocs dies l’Ajuntament de Subirats li ha retut homenatge
per la seva trajectòria empresarial i humana, amb el recent creat
guardó “Castell de Subirats” en la seva primera edició.
On va néixer, Pere?
Vaig néixer al barceloní barri de Sant Gervasi, a la casa familiar de
la meva mare, el 1929, i vaig passar la meva infantesa i joventut
a la casa familiar de Sant Sadurní, bastida pels meus avantpassats el 1877, probablement a l’empara de la bonança econòmica
prefil·loxèrica.
La guerra civil va marcar la meva infantesa i així que es va acabar
vaig perdre, dissortadament, la meva mare, víctima en el fons de
les penúries de la guerra i la postguerra.
De ben jove, però, es va implicar ja en la responsabilitat de continuar la trajectòria familiar, arrelada al municipi de Subirats, a la
masia de Can Llopart.
Com va ser la seva joventut, els estudis...?

Vaig començar el batxillerat a Vilafranca, el vaig acabar als maristes de Mataró i vaig continuar amb els estudis de comerç, que
aleshores es deien “teneduria de llibres”. La mili, la vaig fer del
49 al 51 al quarter de Vilafranca com a voluntari. Hi havíem de
restar tres anys, però teníem l’avantatge que érem prop de casa
i podíem anar-hi sovint. Disposàvem de força temps lliure i vaig
aprofitar-lo per cursar estudis enològics a la històrica Estació de
Viticultura i Enologia, que era allí a dues passes.

El cava, el “xampany” com aleshores se’l coneixia, el va començar el seu besavi l’any passat va fer 125 anys, a la casa pairal de
Can Llopart, però l’arribada de la fil·loxera va impedir la continuació d’aquella prometedora experiència. Com va ser que es va
decidir a continuar per aquest camí?
Malgrat els dubtes del meu pare que no hi creia massa, vaig començar a poc a poc l’any 1956, ja amb el suport i l’ajut de la meva
esposa Jacinta, que ha estat fonamental per tirar endavant l’empresa. Primer al soterranis de la casa de Sant Sadurní, després
construint els tres pisos soterrats de caves al solar que teníem al
carrer Indústria, darrere mateix de casa, i que pràcticament exhaurit el terreny ja ens van quedar petits. La sort va ser poder
continuar el creixement de l’empresa a l’antic celler de Can Gui-

neu, el que coneixem avui per la sala gran de la Fassina. L’edifici
de sostre alt, al cantó nord, fresc i semisoterrat, reunia condicions
ideals també per tenir-hi ampolles en cava.
Fins quan hi vau ser?

Hi vam ser fins que ens vam traslladar, l’any 1996, a les noves
caves construïdes sota la masia de Can Llopart. De fet quan vaig
entregar les claus de la Fassina, ja ho vaig fer a l’alcalde de Sant
Sadurní, en Joan Amat, ja que l’Ajuntament acabava de comprar
l’edifici.
No vau valorar quedar-vos a Sant Sadurní?

No. Vam escollir tornar on teníem les vinyes, perquè crèiem en
el territori, malgrat que era difícil i trencat, però donava vins de
gran qualitat, i de fet la tasca dels darrers anys, a banda de seguir
elaborant cava en la línia de qualitat que ens caracteritza, ha estat
millorar i engrandir la finca amb la incorporació de dues masies
històriques i les terres que les envolten, Can Ros que formava
part de les terres de Can Guineu de Sant Sadurní, i Can Rigol que
era dels hereus de Rafael de Camps i que és sota els Casots, just
a la llinda de Subirats i Sant Sadurní i compartint terres entre els
dos municipis.

Visionari i pioner, Pere Llopart ha fonamentat la personalitat dels
seus caves i vins amb la viticultura de qualitat, el conreu de les
pròpies vinyes, i l’elaboració dels seus propis vins, convertint el
cava Llopart en un dels primers “caves de finca”. Creu fermament que un bon cava s’inicia a la vinya, i prova d’això és que va
decidir que la imatge de Caves Llopart seria la històrica etiqueta
de l’any 1887 que representa una panoràmica del privilegiat i
alhora dur i difícil paisatge de l’heretat Can Llopart. Pere Llopart
és considerat avui un dels iniciadors dels caves d’alta gamma i
dels caves tipus brut nature i ha estat un lluitador, predicant amb
l’exemple pel valor i la influència del territori i pel reconeixement
del treball dels viticultors dins el món del vi i del cava.
Els seus caves són al nivell més alt de qualitat dels caves catalans, i això de retruc és un orgull per al nostre municipi, on és
visible tota la feina feta en la recuperació dels territoris vitícoles
de la Costa, aquestes balconades rocalloses i assolellades de vinyes irregulars, petites i trencades, veritable mirador obert sobre
la llarga vall penedesenca.
Pere, com veu el futur del cava en el panorama de crisi i canvis
de la nostra societat?
La situació actual és difícil, la imatge de qualitat del cava ha estat,
malauradament, malmesa per la dispersió de l’escalat de preus
i desdibuixat el seu lligam penedesenc per la desencertada legislació que es va redactar en els seus orígens. Avui ens costa
mantenir la identificació amb el territori que va ser origen de la
seva fama i la seva qualitat.
El mercat interior es revifa amb lentitud i és complicat l’accés als
mercats internacionals, però la qualitat indiscutible del nostre producte és un bagatge positiu que cal afegir als valors de la història,
el territori i el paisatge que marquen la diferència dins el món dels
escumosos de D.O.

