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Dades d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS
MUNICIPI
Emergències ________________________112
Ajuntament __________________________938 993 011
Avaries Aigües ______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal __________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern _______938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal _____________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau _________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern ___________938 994 267
Farmàcia d’Ordal ____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau ________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats _______938 993 499
Residència Castell de Subirats ________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal) _________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern ____________938 994 170
Ateneu Ordalenc_____________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau __________938 993 394
Fundació Pro Penedès _______________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern _______________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal _________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau _____________938 993 393
Escola Subirats (Lavern) ______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)_______________938 179 884
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
COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès _____938 900 000
Bombers de Vilafranca _______________938 922 080
CAP Alt Penedès ____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca_______________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca _____938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles _____________977 393 715
ITV de Vilafranca_____________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní ___936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca ______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca ____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca __938 172 845

HORARIS D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC
AJUNTAMENT 
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
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
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h
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) 

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

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

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

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

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

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

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

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

D.L.: x-z

Índex / Editorial
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Benvolguts veïns i veïnes, 
Arriba la tardor, un cop més es reinicia el curs escolar i la norma-
litat impera a les llars; fins aquí semblaria tot normal i ara l’editori-
al hauria de tractar sobre el contingut de la revista, d’un estiu ple 
d’activitats per part del Patronat de Turisme, Música a les Vinyes, 
250 anys de l’aniversari de la separació amb Sant Sadurní, actes 
del tricentenari i el seguit de festes i festes majors que els nuclis 
de Subirats celebren a l’estiu. Seria normal parlar de les obres que 
s’han fet a diferents instal·lacions municipals, activitats de lleure 
i esport, de nous projectes, iniciatives, acords de Ple, etc., però 
aquesta tardor és una tardor molt diferent i crec que fóra bo apro-
fundir en aspectes que no corresponen a la política municipal però 
que són de molta més actualitat i incidència al carrer.
Hem tingut la Diada més multitudinària de la història, amb inde-
pendència del nombre d’assistents, que pel que sembla eren pocs 
a la televisió estatal (la TVE que sufraguem tots). A la TVE no li 
deuria agradar l’acte, ni volien tenir bona cobertura mediàtica quan 
passaven imatges d’arxiu d’anys anteriors on es veia l’expresident 
Pujol a la manifestació, com si desprestigiant els Pujol se salvés 
Espanya! Fins on pot arribar la guerra bruta i mediàtica del govern 
estatal?
Un acte fet a Tarragona que no aplegava més gent que el Vijazz de 
Vilafranca va tenir una cobertura mediàtica, pel cap baix, propor-
cionalment cent vegades superior a l’acte de la Diada convocat a 
Barcelona per ANC, Òmnium i AMIC. On és el periodisme i el rigor 
mediàtic de la notícia? TVE ha fet el ridícul, les imatges captades per 
les nostres televisions han estat el millor espot publicitari d’aquesta 
Catalunya que vol ser protagonista i demana un lloc propi al món.
El menysteniment al poble i a Catalunya ja no serveix, les males 
praxis tenen l’efecte bumerang, si la família Pujol feia temps que 
era investigada per irregularitats fiscals, per què no s’obria l’ex-
pedient? Quin tipus de govern és el que no actua fins que creuen 
oportú treure aquest delicte fiscal per ferir el procés sobiranista? 
Això és política de claveguera d’estat. Hem de pensar que pot ha-
ver-hi altres Pujols que no surten a la palestra perquè cohabiten 
amb el govern espanyol i van contra el dret a decidir? Volem un 
govern seriós, efectiu, equànime i si algú comet irregularitats finan-
ceres, que siguin jutjades com a irregularitats financeres que són, i 
ràpid; no volem un escarni pel fet de ser català, ni que es faci mal 
a les institucions catalanes, ni al poble català, que està per sobre 
de qualsevol persona.
L’any del tricentenari és i serà un any diferent. No n’hi ha prou amb 
entendre que la veu d’un poble no es pot silenciar, hi ha aspectes 
que fan trontollar la democràcia com mai abans havia passat des 
de la seva restauració. Un govern estatal que és capaç de dir que 
portarà al Tribunal Constitucional una Llei que el Parlament Català 
encara no ha aprovat, i alguns jutges que amenacen amb fer impe-
rar la llei, quan encara el Parlament no ha aprovat la llei de consul-
tes i el President no ha convocat la consulta per al 9 de novembre.
Molt em temo que quan us arribi la revista a les vostres mans els 
mals presagis s’hagin complert, però i després de tot això? Algú 
es creu que si no ens deixen votar el 9 de novembre es resoldrà el 
problema?, o tot just comença de nou el 
problema que amb una consulta pactada 
podria tenir una fàcil solució?
Com deia Victor Hugo, “cap exèrcit pot 
aturar una idea a la qual li ha arribat el 
seu moment”, si el moment no és el 9 de 
novembre, poc li falta. El poble és i ha de 
ser sobirà per poder decidir el seu futur.
Salutacions,
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Governació

Llei 10/2010 contra la morositat

Visita del president de la Generalitat, Artur Mas 
L’estada del president de la Gene-
ralitat de Catalunya al municipi de 
Subirats començà amb una visita 
a l’Ajuntament. Rebut per l’alcalde, 
Pere Pons, i els regidors i les regi-
dores de la Corporació, el president 
Mas es traslladà a la Sala de Plens 
on signà al Llibre d’Honor del con-
sistori.
Acte seguit, i amb motiu dels més de 
125 anys del naixement de la prime-
ra ampolla de les Caves Llopart, el 
president de la Generalitat, M. Hble. 
Sr. Artur Mas, acompanyat per altres 
autoritats, inaugurà un nou recorregut 
enoturístic i l’Espai de tast EX-VITE a 
les Caves Llopart de Subirats, de la 
mà de Pere Llopart Vilarós i la seva 
família.
El president Mas va fer un recorregut 
per les caves per conèixer la història i 
l’evolució de l’empresa. La remodela-
ció soferta durant els últims anys a la 
indústria ha comportat la creació de 

La família mostrà, entre altres peces 
úniques de l’arxiu familiar, un per-
gamí del segle XIV, una ampolla de 
Cava Llopart original del 1887, el di-
etari de pagès dels avantpassats del 
segle XVIII i fòssils de la finca.

nous espais d’exposició i degustació 
i un itinerari guiat. Els caves i els vins 
orgànics, enfocats al mercat nacional 
i a l’exportació, són els protagonistes 
del nou centre de visites d’enoturis-
me. 

Hom por pensar que aquesta llei neix, en part, com 
a conseqüència de la crisi econòmica. De fet parteix 
d’uns quants anys abans del crac del juliol del 2007.
Ens hauríem de remuntar al 29 de desembre de l’any 
2004. Ens referim a la Llei 3/2004.
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’es-
tableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, va incorporar al nostre dret 
intern la Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 de juny del 2000, per la qual s’es-
tableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 
3/2004 contra la morositat en les operacions comerci-
als, la llei s’ha d’adaptar als canvis que s’han produït 
en l’entorn econòmic i modificar-se perquè sigui apli-
cable, tant en l’àmbit del sector privat com en el del 
sector públic.
Els efectes de la crisi econòmica s’han traduït en un 
augment d’impagaments, retards i pròrrogues en la li-
quidació de factures vençudes que està afectant tots 
els sectors. 
Especialment, està afectant a les petites i mitjanes em-
preses, que funcionen amb gran dependència al crè-
dit a curt termini i amb unes limitacions de tresoreria 
que fan especialment complicada la seva activitat en 
el context econòmic actual. 
Així neix la llei 15/2010.

En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis 
de pagament del sector públic, es redueix a un màxim 
de trenta dies el termini de pagament, que s’aplicarà 
a partir de l’1 de gener del 2013, seguint un període 
transitori per a la seva entrada en vigor. 
Pel que fa als terminis de pagament entre empreses, 
s’estableix un termini màxim de pagament de 60 dies 
per part d’empreses per als pagaments a proveïdors.
Aquests terminis no poden ser ampliables, ni tan sols 
per acord de les parts, per evitar possibles abusos de 
les grans empreses als seus proveïdors, possibles PI-
MES o particulars.
Hem de recordar que durant el “bum” immobiliari hi 
havia grans empreses constructores que pagaven als 
seus proveïdors a 180 dies o més. Moltes d’aquestes 
últimes actualment es troben en situació jurídica con-
cursal o de liquidació.
Ens hem de preguntar: a dia d’avui realment s’està 
complint la llei 15/2010? Hem d’entendre que en la ma-
joria dels casos no. La situació és molt greu i tant el 
sector dels particulars com el de les PYMES amb prou 
feines poden arribar a pagar i complir a llarg termini 
amb els seus compromisos contrets.
Sí que podem afirmar que en el cas del nostre consis-
tori, exceptuant casos molt aïllats i degudament justifi-
cats, es fan efectius els pagaments en un termini mà-
xim de 30 dies. L’equip de govern agraeix sincerament 
la feina feta per l’equip d’intervenció.
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Regidoria 
d’Urbanisme

Esplanada per a aparcament de vehicles a 
l’estació de Lavern

L’ampliació de l’espai per a 
aparcament de vehicles a 
l’estació de tren de Lavern es 
realitzarà en diverses fases. 
La primera ja s’ha executat i 
ha consistit en el moviment de 
terres, l’esplanació, l’engravat 

i el sistema de desguàs pluvial de tot l’espai per posar-lo 
a disposició dels usuaris del tren i de l’Oficina de Turisme 
de Subirats. Les obres es van començar a principis de la 
primavera i s’han acabat durant el mes de maig i juny d’en-
guany. El cost de les obres ha estat de 6.800 €.

Conveni per a la cessió d’un magatzem a Sant Pau d’Ordal
El Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) de Subirats, que es va 
aprovar l’any passat, va delimitar un 
sector de terreny situat al costat del 
riu Anoia, on actualment s’emplaça 
l’empresa Celulosa Industrial del Alto 
Ter SA (CIATSA), com a sòl industri-
al amb la finalitat de regularitzar la 
situació de les edificacions, que es 
trobaven en sòl rústic. Aquesta deli-
mitació comporta que els propietaris 
dels terrenys afectats han de cedir 
un percentatge de la seva superfície 
per a ús de zones verdes i d’equipa-
ments. En aquest cas es va conside-
rar que aquesta cessió era més útil si 
es feia amb un immoble en sòl urbà 
que no en terrenys situats al costat 
de la zona industrial propera al riu 
Anoia, que no tindrien gaire ús. Al fi-

nyors Rafecas mentre no obtingués la 
titularitat del local, cosa que no podia 
tenir lloc fins a l’aprovació definitiva i 
la publicació del POUM.

Una vegada aprovat el POUM i en 
data de 18 de juny de 2014 es va 
signar un conveni entre l’empresa 
CIATSA i els senyors Rafecas, propi-
etaris de l’edifici situat al carrer Sant 
Pau núm. 5 de Sant Pau d’Ordal. 
Amb aquest conveni l’empresa CIAT-
SA adquiria l’edifici als senyors Ra-
fecas per cedir-lo a l’Ajuntament de 
Subirats. Aquesta cessió tindrà lloc 
una vegada aprovats els instruments 
de planejament necessaris al sector 
(Pla de millora urbana i projecte de 
reparcel·lació), que l’empresa CIAT-
SA s’ha compromès a redactar.

nal, després de diferents converses 
entre l’Ajuntament, els representants 
de l’empresa CIATSA i Pere Rafecas, 
es va acordar que el POUM establiria 
que la cessió obligatòria fos l’immo-
ble situat al carrer de Sant Pau, 5 de 
Sant Pau d’Ordal.
Per tal de poder utilitzar l’immoble 
l’Ajuntament va fer un lloguer als se-

Instal·lació de la sala de vetlla al monestir de Santa Isabel
La nova sala de vetlla de Lavern es va posar en marxa 
el maig passat i dóna servei als habitants de Subirats, 
apropant així el servei funerari a les famílies que pas-
sen per un procés de defunció, evitant que s’hagin de 
desplaçar a altres poblacions.

L’activitat consisteix en l’adequació d’una part de la 
planta baixa del monestir per a la vetlla de difunts. 
L’espai està format per una zona d’estacionament del 
vehicle funerari, la sala de vetlla pròpiament dita, lava-
bos i un porxo exterior. Així mateix, la proximitat amb 
l’església parroquial de Sant Pere de Lavern i amb el 
cementiri permet, a més, que el pas de la vetlla a la ce-
rimònia de comiat i a l’enterrament es pugui fer a peu. 
Les instal·lacions es troben ben connectades amb les 
principals vies de comunicació i només a deu minuts 
de Sant Sadurní d’Anoia.

Pel fet de trobar-se el monestir en sòl rústic (qualificat 
de no urbanitzable), va caldre, prèviament a la con-

cessió de la llicència, l’aprovació del projecte per part 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la 
qual es realitzà el dia 29 de gener del 2014.
Aquest nou ús permet fer servir una part de l’edifici del 
monestir i el municipi ofereix un nou servei a la comar-
ca.
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Camp de jocs i terraplè a la urbanització Can Rossell
S’ha realitzat la desbrossada, explanació 
i formació de plataforma amb terres i sor-
ra d’un camp per al joc d’infants i joves 
de la urbanització, a la part més plana de 
l’espai lliure comunitari. El camp té 33 m 
de llargada per 17 d’amplada i disposa de 
dues porteries de futbol sala. S’ha millo-
rat el ferm del recorregut d’accés al camp 
des del carrer del Castell. També s’ha rea-
litzat un terraplè a la part superior del lloc, 
al costat oest de l’actual parada de bus, 
per tal de poder-lo utilitzar per a la reco-
llida de residus municipals mitjançant els 
vehicles de recollida habituals. El cost de 
les obres ha estat de 9.500 €.

Adequació de la passarel·la d’Ordal
A causa del mal estat de la passarel-
la d’Ordal se’n va encarregar un pro-
jecte de reforç estructural, que es va 
aprovar inicialment el dia 18 de de-
sembre del 2013.
Posteriorment, el dia 20 de maig del 
2014, es va fer una reunió a l’Ateneu 
d’Ordal per exposar el projecte i es 
va concloure que també era neces-
sari d’adequar els accessos a la 
passarel·la per a persones incapaci-

tres de la carretera. Es va demanar 
un informe a la delegació.

En aquests moments s’està redac-
tant el projecte de canvi d’alçada i 
de construcció de rampes, el qual 
permetrà, a més del seu reforç, situ-
ar-la un nivell més baix de l’actual i 
construir un sistema de rampes que 
hi permetin l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda.

tades, construint un sistema de ram-
pes. Per tal de poder portar a terme 
aquesta proposta calia col·locar la 
passarel·la més avall del nivell actual, 
sinó el desnivell ho feia inviable.
El dia 28 passat es va fer una reu-
nió a la delegació del Ministeri de 
Foment a Barcelona per plantejar el 
canvi d’alçada i una possible ajuda al 
finançament. La conclusió va ser que 
es podia situar a una alçada de 5 me-

Millora d’accés a Ca l’Avi des de la carretera bv-2154
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats, 
amb el vistiplau del municipi veí, han previst la millora 
de l’accés a Ca l’Avi des del punt de vista de seguretat 
en el trànsit, rectificant el tram de carretera que ve des 
del pont de la riera i fins a la corba de Cal Janes, ja dins 
del terme del Pla del Penedès. Es realitzarà un terra-
plè que ampliarà l’actual plataforma de la carretera de 
tal manera que la cruïlla d’accés al poble tindrà plena 
visibilitat de la via tant en un sentit com en l’altre. Això 
permetrà posteriorment suavitzar el pendent de la ram-
pa actual de baixada fins a l’encreuament. La Diputa-
ció de Barcelona està disposada a realitzar la inversió i 
l’Ajuntament facilitarà la cessió dels terrenys necessaris 
per al terraplè. La inversió prevista s’estima al voltant 
de 100.000 €.

Provisió de 3 vehicles en modalitat de rènting destinats a la 
brigada municipal d’obres

Ha estat encarregada a Bansabadell Rènting SLU la provi-
sió de tres vehicles en règim d’arrendament financer –rèn-
ting– per un termini de cinc anys.

L’operació s’ha portat a terme a l’empara de l’acord marc 
que l’Associació Catalana de Municipis, mitjançant el Con-
sorci Català de Desenvolupament Local, va subscriure 
amb tres entitats per a la compra agregada de vehicles 
per part dels ajuntaments, per tal de gaudir de millors con-
dicions econòmiques.

Són tres vehicles de què disposa la brigada municipal, i 
que també estan en rènting, els que es substitueixen, dues 
furgonetes Nissan Cabstar de 68 cv i una pickup Nissan 
4x4 cabina simple de 133 cv, per uns nous que són dues 
furgonetes Nissan NV200 de 89 cv i una pickup Nissan 
Navara 4x4 cabina doble de 144 cv.

La previsió és que abans de finalitzar aquest any estiguin 
totalment operatius.
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Durant les vacances escolars d’estiu aquest any s’ha 
realitzat una graderia al pati d’esbarjo del centre edu-
catiu, i també la pavimentació del darrere de l’edifici 
del menjador. La construcció de la graderia ha substi-
tuït dues plataformes que per la seva alçada s’havien 
de protegir amb baranes. D’aquesta manera s’ha po-
gut prescindir de les baranes que fragmentaven el pati. 
La graderia comporta que el pati central de jocs i d’es-
barjo sigui més ampli i tingui un ús més polivalent per 
a estar-s’hi, per a reunions a l’aire lliure, per a jocs en 
grup, etc. El cost de la graderia ha estat de 16.000 €.

La llar municipal de Lavern utilitzava un espai de pati 
situat al darrere de l’edifici del menjador que no te-
nia ombra i sovint quedava negat per l’aigua de plu-
ja. L’abril d’enguany s’hi van plantar tres arbres de 
creixement ràpid i durant l’estiu s’ha pavimentat per 
desguassar l’aigua correctament. També s’ha sanejat 
l’espai de l’antic hort del centre, i substituït la tanca oxi-
dada per una de més robusta i amb una porta. El cost 
de la pavimentació ha estat de 4.800 €.

Graderia a l’escola Subirats de Lavern 

Enllumenat a la carretera de l’estació de Lavern
S’han instal·lat set punts de llum amb columnes de 7 m 
i llumeneres amb làmpada d’halogenurs ceràmics de 70 
W amb llum blanca càlida a la carretera de l’estació de 
Lavern, des del camí de l’Estació, que baixa del carrer del 
Bosc, i que ja tenia il·luminació, fins a l’encreuament amb 
la carretera de Sant Sebastià dels Gorgs i el pont de l’au-
topista, aconseguint així que es pugui baixar a peu des del 
nucli de Lavern, pel camí de l’estació i la carretera, fins al 
pont de l’autopista, per una via il·luminada. Ja només resta 

pendent la il·luminació per sota del pont de l’autopista i la 
rampa de pujada al pla de l’estació, per assolir la plena il-
luminació del camí entre Lavern i l’estació del tren.
Aquesta il·luminació ha suposat un increment de potència 
elèctrica de menys de 500 W. Per assolir un major estalvi 
energètic s’instal·larà un sistema horari coordinat amb els 
horaris del tren que apagarà aquests llums durant les ho-
res nocturnes en que no hi ha servei de trens.

Reg automàtic al camp de futbol de Can Cartró
Han estat executats els treballs per dotar al camp de 
futbol de Can Cartró d’un sistema de reg automàtic 
amb 6 canons elevats comandats per un programador 
electrònic i alimentats per un dipòsit d’aigua de 15 me-
tres cúbics.
Fins ara la pràctica del joc sobre d’aquest terreny era 
prou incòmoda i no permetia el seu desenvolupament 
de forma adequada per la formació constant de pols. 
Aquesta instal·lació permetrà condicionar el terreny de 
joc cada vegada que sigui necessari, aconseguint els 
graus de consistència i humitat adequats.
Els treballs, els ha executat l’empresa Royalverd Ser-
vice SL per un import de 35.000 €, que s’està gesti-
onant que sigui subvencionat per part del Programa 
de suport a inversions financerament sostenibles de la 
Diputació de Barcelona.
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Adequació de la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal
Les obres Adequació del vas i de la 
zona d’instal·lacions de la piscina de 
Sant Pau d’Ordal van començar el 8 
d’abril del 2014 i van finalitzar-se l’11 
de juny, termini que va constituir un 
gran esforç de dedicació i coordina-
ció de totes les parts implicades.

L’any 2000 va entrar en vigor una 
normativa reguladora d’aquest tipus 
d’instal·lacions esportives i si bé s’ha-
vien anat fent alguns arranjaments, 
havien estat insuficients i el transcurs 
del temps va anar deteriorant de for-
ma important les instal·lacions, fins al 
punt que suposaven un veritable pe-
rill tant per als usuaris com per a les 
operacions de manteniment, motiu 
pel qual es va decidir arranjar-les de 
forma definitiva.

Les obres han consistit en l’aixeca-
ment del fons del vas, crear una nova 
cubeta amb formigó armat i el seu 
revestiment integral amb gres espe-

Xavier Moreno Catalán, han suposat 
una despesa total de 81.340,85 €, 
dels quals ha estat objecte de sub-
venció per part de la Conselleria 
d’Esports de la Generalitat de Cata-
lunya un import de 17.040 € i s’està 
gestionant per part del Programa de 
suport a inversions financerament 
sostenibles de la Diputació de Barce-
lona aconseguir-ne una altra part per 
import de 20.258,68 €.

cífic per a piscines, material amb què 
també s’ha revestit la piscina dels 
nens. A més s’ha renovat el sistema 
d’impulsió i retorn de l’aigua i s’ha 
ampliat i reconstruït el recinte de les 
instal·lacions amb la racionalització i 
la millora dels equips de recirculació, 
filtratge i cloració.
Les obres, executades per Treballs 
d’Edificació Duran SL, sota el projec-
te i la direcció d’Alba Duran Mitjans i 

Pavimentació provisional de l’extrem del carrer  
de la Figuera a Ordal

A petició de nou veïns del carrer de 
la Figuera d’Ordal ha estat subscrit 
amb l’Ajuntament un conveni per 
dur a terme aquestes obres en una 
longitud aproximada de 150 me-
tres.
El deteriorament del ferm del tram 
de carrer, que és de terra, ocasio-
nat principalment pel pendent na-
tural, va portar aquests veïns a de-
manar la realització d’unes obres 
provisionals, que no es poden con-

siderar obres d’urbanització i que 
no poden ser objecte de quotes 
urbanístiques ni de contribucions 
especials.
Aquesta actuació, que serà finan-
çada a parts iguals per l’Ajunta-
ment i pels veïns afectats mitjan-
çant aportacions voluntàries i amb 
un calendari de pagaments ja ope-
ratiu, no eximeix aquests últims de 
les obligacions futures de finançar 
les obres completes d’urbanització 

del tram de carrer que ara es con-
diciona parcialment.
Les obres, que consisteixen en 
l’anivellació del ferm, formació de 
pendents i cunetes de formigó, 
amb una subbase de material gra-
nular compactat i una capa d’aglo-
merat asfàltic de 6 cm, han estat 
adjudicades a Construcciones y 
Explanaciones Gras SA per un im-
port de 26.940,12 € i començaran 
al mes de setembre.

Adquisició d’un mòdul prefabricat  
per a la pista de Ca l’Avi

A la plataforma de formigó del costat de la nova pista 
poliesportiva ha estat instal·lat un mòdul prefabricat 
nou de 6,00 x 2,40 metres per a ús de magatzem i que 
disposa de recinte per a lavabo i WC.

El cost de la intervenció que ha suposat la compra 
del mòdul, la seva base i la connexió dels serveis ha 
estat de 9.153 euros dels quals 6.000 euros han estat 
subvencionats per l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona.
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Actuacions a la xarxa de distribució d’aigua (2013 – 2014)
La xarxa de distribució d’aigua en 
alta de Subirats estava basada, des 
de l’any 1983, en un pou ubicat als 
Casots, i una xarxa de diferents di-
pòsits i estacions de bombeig que 
porten l’aigua als diferents nuclis del 
municipi (exceptuant Torre-ramona, 
el Rebato i el Parc Logístic de l’Alt Pe-
nedès, que es subministren des d’un 
pou a Torre-ramona; Casablanca que 
es subministra amb un pou propi; i el 
Polígon Industrial Noia-Lavernó que 
és subministrat per la companyia 
d’aigües de Sant Sadurní).
L’any 2007, aprofitant un projecte co-
marcal d’ampliació del subministra-
ment d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat, 
l’Ajuntament de Subirats s’hi va incor-
porar i va assolir la connexió a aques-
ta xarxa de caràcter comarcal, cosa 
que permet rebre cabals procedents 
d’ATLL al dipòsit de Lavern (un dels 
punts de cota més baixa de la xarxa 
general de Subirats descrita abans). 
Es va realitzar la connexió, però es va 
deixar com una reserva d’aigua, sen-
se rebre cabal en aquell moment.
L’estiu de l’any 2010 es va procedir 
a la substitució de la bomba del pou 
dels Casots, i en col·locar la bomba 
nova es va haver de deixar 8 m més 
amunt de la cota a la qual estava col-
locada anteriorment. Tot i així es va 
poder reemprendre el subministra-
ment d’aigua, però va quedar clar 
que el pou tenia problemes i que més 
endavant caldria fer-hi una actuació 
important (un nou pou, o entubar amb 
una camisa interior d’acer el pou exis-
tent).
Vista la situació, l’Ajuntament de 
Subirats va demanar el subminis-
trament d’Aigües Ter Llobregat a 
Lavern, per disposar d’un subminis-
trament alternatiu, davant de la pro-
blemàtica apareguda al pou únic del 
sistema de distribució d’aigua abans 

en alta de Subirats ha consistit en la 
construcció d’una estació de bom-
beig al costat del dipòsit de Sant 
Pau d’Ordal i la instal·lació d’una ca-
nonada d’impulsió que permet pujar 
l’aigua des d’aquest dipòsit fins al 
dipòsit general de Can Rossell i fins 
al dipòsit d’Ordal. D’aquesta manera, 
l’aigua d’ATLL ja cobreix tot el submi-
nistrament del pou dels Casots.

Actuacions al pou dels Casots
El passat mes de març el sistema de 
bombeig del pou dels Casots va patir 
un seguit de baixades de rendiment, 
que van obligar a aturar la bomba i, a 
partir d’aquest mes, a realitzar la to-
talitat del subministrament d’aigua a 
partir d’ATLL.
Un cop garantit el subministrament 
per ATLL es va extreure la bomba i 
els tubs d’impulsió del pou, i es va 
realitzar una inspecció videogràfica i 
una comprovació de la verticalitat de 
la perforació actual, que van aportar 
més dades respecte de l’estat actu-
al del pou. A la vista de la informació 
disponible es va optar per la solució 
de reparar el pou, que es va preferir 
a l’altra opció que es va estudiar, que 
era fer un pou totalment nou.
Durant aquest mes d’agost s’ha pro-
cedit a reentubar el pou existent amb 
la col·locació d’una nova canonada 
d’acer de 273 mm de diàmetre per 
dins del tub existent, que s’ha deteri-
orat a partir de la cota -208 m (diàme-
tre del tub actual, 350 mm).
En el moment de redactar aquest 
escrit, encara no s’han finalitzat les 
actuacions al pou dels Casots, però 
es preveu que es puguin acabar a 
primers del proper mes d’octubre. 
(manca instal·lar una nova bomba i 
una nova canonada d’impulsió d’acer 
inoxidable).

Nou enllumenat a Torre-ramona i Casablanca
L’enllumenat públic de Torre-ramona, a més de ser força antic, disposava d’una instal·lació elèctrica molt precària 
i per tant s’ha procedit a l’actualització dels set punts de llum ubicats al carrer principal i al perpendicular, i s’han 
desplaçat uns altres quatre punts existents per tal d’aconseguir una il·luminació eficient segons la reglamentació 
aplicable.
Els treballs han estat executat per Elèctrica Güell SA per un import de 7.726,26 €.
També a la zona verda de Casablanca existent al costat del local social, que va ser recentment condicionada com 
a zona de jocs infantils, s’han instal·lat quatre nous punts de llum per tal de facilitar l’ús i la seguretat de les instal-
lacions, havent estat executats els treballs per Instal·lacions Xavier Castellví per un import de 3.837,88 €.

descrit. Atès que aquest subministra-
ment d’aigua es realitza al dipòsit de 
Lavern, en un dels punts baixos del 
sistema, calia realitzar una amplia-
ció i una modificació de la xarxa de 
distribució en alta, que permetés el 
funcionament invers (des del dipòsit 
de Lavern, a cota baixa, fins al dipòsit 
de Can Rossell i al sistema d’Ordal, a 
cotes més altes).
A finals de l’estiu de l’any 2013 es va 
iniciar el subministrament d’aigua per 
ATLL a Lavern. En una primera fase, 
aquesta aigua es va destinar al siste-
ma de Lavern, abastat des d’aquest 
dipòsit (aproximadament un terç dels 
cabals totals subministrats), mentre 
que la resta de xarxa continuava amb 
aigua del pou dels Casots. 
Simultàniament es va instal·lar un 
sistema d’impulsió d’aigua a Lavern, 
que permet fer arribar aigua d’ATLL 
del dipòsit de Lavern fins al dipòsit de 
Sant Pau d’Ordal, utilitzant la mateixa 
canonada existent actualment, i que 
baixava l’aigua de Sant Pau a Lavern. 
D’aquesta manera l’aigua d’ATLL ja 
arribava a Sant Pau d’Ordal, i cobria 
dos terços del subministrament total.
La part final de l’actuació requerida 
per subministrar aigua d’ATLL des 
del dipòsit de Lavern a tota la xarxa 
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de Medi
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Manteniment de la franja de protecció contra 
incendis a la urbanització Casablanca

Durant els mesos previs a 
l’estiu s’ha realitzat el manteni-
ment de la franja de protecció 
contra incendis de la urbanit-
zació Casablanca per part de 
l’empresa de treballs forestals 
Enrique Hernández. Aquesta 

actuació s’ha fet seguint els criteris clarament establerts 
per la Generalitat i la Diputació en termes de prevenció 
d’incendis, i amb la supervisió d’una enginyera forestal 
contractada a nivell extern que en feia la direcció d’obra.
S’ha procedit a realitzar una desbrossada del sotabosc, 
així com la tala d’arbres per aconseguir la densitat ade-
quada. El resultat final ha estat molt satisfactori i compleix 
els objectius de minimització del risc d’incendi a la urbanit-
zació. Recordem que, per tal que aquest risc es minimitzi 
encara més, és important el bon manteniment de l’estat de 
les parcel·les interiors per part dels seus propietaris.

MANTENIMENT DE PARCEL·LES I SOLARS
L’ordenança municipal reguladora de la conservació, la neteja i el tancat de solars i parcel·les obliga els propi-
etaris de solars a mantenir-los en condicions de seguretat i ornat públic, tenint controlada la vegetació, la flora 
i la fauna i mantenint la parcel·la lliure de residus (article 7).
És responsabilitat del propietari mantenir en condicions el seu solar o parcel·la
A tals efectes:
-  Cal controlar la vegetació que hi creix (cal anar fent neteges o desbrossades del solar).
-  No s’hi poden acumular deixalles (cal mantenir-los nets).
-  Cal evitar que hi hagi focus de mosquit (per exemple, si hi ha basses o piscines abandonades cal buidar-les 

o tractar l’aigua).
-  Cal evitar que hi hagi la presència d’altres animals indesitjables (com, per exemple, rates).
En cas de detectar incompliments d’aquestes normes, l’Ajuntament enviarà requeriments als propietaris per tal 
que solucionin les mancances que correspongui.

Nou espai lúdic i de salut  
per a la gent gran a Sant Pau d’Ordal

Per part de la Diputació de Barcelona, dins 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
ha estat satisfeta la petició que li va formular 
l’Ajuntament per tal d’instal·lar un espai lúdic i 
de salut per a la gent gran a Sant Pau d’Ordal, 
concretament a la plaça Mossèn Isidre Castell-
ví, ubicada davant la rectoria.
Consta de diverses opcions d’exercicis asse-
quibles per a la gent gran per tal que mantenir 
i promoure la seva mobilitat i la seva motricitat, 
i que a més facilitarà la relació interpersonal.
Es troben integrats en un petit circuit que dis-
posa d’unes instruccions molt senzilles per a la 
seva utilització.
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A) Tractaments fitosanitaris:
Preventius: Recomanem tractar de forma periòdica 
les palmeres més sensibles. Els tractaments insecti-
cides s’han de fer mitjançant polvorització gruixuda a 
la valona fins amarar de producte l’ull de la palmera 
i la part interna de la base de les fulles o amb la tèc-
nica d’endoteràpia. Els tractaments es poden també 
fer amb nematodes entomopatògens.
De xoc: Quan es detecti una palmera afectada, cal 
netejar immediatament les parts afectades i apli-
car-hi tractaments fitosanitaris intensius. Un cop 
fetes aquestes operacions i si es vol protegir la pal-
mera en el futur, caldrà fer els tractaments periòdics 
preventius esmentats anteriorment.

B) Sanejament de palmeres atacades amb possi-
bilitats de recuperació
Consisteix a eliminar les parts afectades de les pal-
meres atacades, fins deixar-les netes de plaga. Les 
restes obtingudes del sanejament s’han de destruir 
mitjançant la trituració o altres mètodes que garan-
teixin l’eliminació total de la plaga i s’han de dipositar 
als punts de recollida oficialment establerts. Un cop 
efectuades aquestes operacions, caldrà aplicar els 
tractaments fitosanitaris periòdics preventius a la 
palmera indicats a l’apartat A.

C) Tala i eliminació de palmeres atacades sense 
possibilitats de recuperació
Les palmeres mortes o no recuperables han de ser 
eliminades al més aviat possible per minimitzar la 
propagació de la plaga. Les restes afectades, cal 
gestionar-les tal com s’indica a l’apartat B.

(*) ALERTA! Cada dia hi ha més palmeres datileres afectades per la plaga. En aquesta espècie l’atac pot produir-se en 
altres punts de la palmera i s’han donat casos de caiguda sobtada de la valona.

Les palmeres per plantar s’han d’adquirir emparades amb el preceptiu Passaport Fitosanitari CE

Per a més informació consulteu: www.gencat.cat/daam/sanitat-vegetal/
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Serveis

Regidoria
d’Agricultura

L’evolució del nombre d’usua-
ris del bus interurbà de Subi-
rats ha permès consolidar i 
mantenir aquest servei.
Bàsicament el que s’ha fet és 
modificar algun horari i alguna 
ruta del bus interurbà per tal 
d’adaptar-les a les necessi-

tats dels usuaris, i així poder facilitar-ne l’ús. Tant la con-
cessionària del servei Autocars Vendrell com l’ATM han fet 
possible d’una manera fàcil aquests canvis.
Gairebé tot aquest increment d’usuaris es concentra en 
els alumnes d’ensenyança no obligatòria de l’Ínter i en el 
fet de passar de Ca l’Avi al Pla per anar cap a Can Cartró, 
en lloc de fer-ho directament.
En cas de detectar noves necessitats en el servei, s’inten-
tarà encabir-les dins de les rutes i els horaris actuals. 

Anys Mesos 
any

Usuaris 
any % any Usuaris 

novem. % mes

2009 11 528 7,26 48 7,26
2010 11 640 8,80 58 8,77
2011 11 1397 19,21 127 19,21
2012 11 3320 45,65 301 45,54
2013 11 7273 100,00 661 100,00

Bus interurbà de Subirats
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Carbassa gegant

Isabel Carrasco i el seu marit Antonio Vélez són dos 
veïns de la urbanització Can Rossell que tenen per 
afició conrear el seu propi hort. El més interessant 
de tot, però, és que hi havia una carbassa d’uns 250 
kg aproximadament, segons els seus propietaris. 
Pesava tant que s’aixafava pel seu propi pes. Sense 
oblidar que l’únic tractament que ha rebut ha estat 
el reg gota a gota. Es tracta d’una varietat de natu-
ralesa gegant. No saben si és comestible o no, però 
ens expliquen que van comprar aquestes llavors per 
primera vegada a la fira anual de carbasses de Sant 
Feliu de Codines, on l’any passat va guanyar una 
carbassa de Castelló que pesava 670 kg.

Informació facilitada per I. Carrasco i A. Vélez

Compra d’un 
passa-rases

L’antiga Cambra Agrària de 
Subirats tenia uns petits estal-
vis de quan existia la forma-
ció, uns diners que els matei-
xos pagesos volien invertir en 
la compra de maquinària que 
els fos útil a tots.

Amb l’ajuda de l’Ajuntament, concretament de la Regido-
ria d’Agricultura, això ha estat possible.
L’Ajuntament finalment ha comprat un passa-rases que 
queda a la disposició de tothom qui el vulgui fer servir, ja 
sigui per netejar camins, rases... Es recollirà al magatzem 
de la brigada, prèviament dipositant un petit aval de 20 
euros; un cop es torni la màquina en bon estat es retornarà 
l’import abonat.
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 Cursos subvencionats d’anglès financer, 
anglès comercial i promoció turística

L’Ajuntament de Subirats, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, va sol·licitar 
l’homologació d’una aula per destinar-la a aula de formació ocupacional. A tal efec-
te, ara l’Ajuntament es troba dins els llistats de cursos subvencionats que s’ofereixen 
des del Servei d’Ocupació. El passat hivern ja es va dur a terme el curs de gestió 
comercial, i ara se n’oferiran quatre més amb dates d’inici d’octubre i desembre.

Els cursos seran impartits per professionals d’Aula de Formació del Penedès i tindran lloc a l’Ajuntament de 
Subirats, entre els mesos d’octubre a desembre, els horaris i el calendari en concret encara no estan definits 
i es donaran a conèixer properament.
A banda dels cursos oferts a l’Ajuntament, l’Aula Mirador (al Restaurant Mirador de les Caves) oferirà un 
curs de Promoció turística i informació al visitant. De cara a ampliar informació sobre aquest curs caldrà 
adreçar-se a Aula Penedès, al telèfon 93 890 20 47.
Els beneficiaris de tots aquests cursos són treballadors en règim general, autònoms i aturats. Podeu consul-
tar el calendari dels cursos així com la informació més àmplia del contingut al web www.subirats.cat, apartat 
Formació.
Interessats posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Subirats a través del correu comunicacio@subirats.
cat o trucant al 93 899 30 11 (extensió 71 109) per formalitzar les inscripcions.

Regidoria de 
Promoció 
Econòmica

Contracte amb estació de tren de Lavern
L’Ajuntament de Subirats signà l’any 1993 amb Renfe un 
contracte de cessió de l’immoble del baixador de Lavern, 
situat al km 56/360 de la línia ferroviària Tarragona-Barce-
lona-França, per destinar-lo a l’ús de servei municipal rela-
cionat amb la promoció turística de Subirats. Aquest con-
tracte tenia una durada prevista de deu anys i des del seu 
finiment s’han mantingut les condicions establertes des 
del principi de forma tàcita per les dues parts signants.
Des de fa més d’un any s’han mantingut converses amb 
els responsables d’Adif, organisme públic successor de 
Renfe i titular de l’edifici objecte de la cessió esmentada, 
per mirar d’obtenir un nou contracte que donés cobertu-
ra jurídica a la situació creada i mantinguda des de l’any 
1993 i que introduís en el seu contingut noves necessitats 
aparegudes en els anys de vigència del contracte origina-

ri i en la nova configuració del servei que presta el Patronat 
de Turisme de Subirats i en la utilització de l’edifici objecte 
del contracte i el seu espai adjacent.

Com a resultat de les converses citades Adif ha presentat 
una proposta de contracte d’arrendament de l’edifici del 
baixador de Lavern per a ús diferent del d’habitatge que 
va ser aprovat pel Ple de la Corporació de data 7 de juliol 
d’enguany, i que regula la cessió de l’edifici del baixador 
de Lavern com a seu de l’oficina del Patronat de Turisme 
de Subirats; l’ús del pàrquing per als usuaris del tren i l’ús 
dels serveis per a tots els usuaris.

Amb aquest contracte d’arrendament l’Ajuntament de 
Subirats liquidarà la quantitat de 1.200 € anuals a Adif i es 
farà càrrec de les despeses de tots els serveis de la zona.

Fira d’Ordal 
El diumenge 12 d’octubre celebrem a Ordal la segona edició de la Fira 
de la Garlanda. La Fira es fa al mateix lloc que l’any passat, al voltant del 
Parc Dolors Vendrell, amb les parades al carrer del Parc i de Mossèn Isidre 
Solsona. 
L’horari d’obertura és des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. 
Mantenim l’esperit de convertir la jornada en una festa per a tothom, hi hau-
rà trobada de capgrossos, taller de titelles, activitats infantils i concerts, i a 
les parades es podrà trobar: fleques, restaurants, elaboradors d’embotits, 
de melmelades, de bolets, d’oli, productors de vins i de caves, de cervesa 
artesana, d’horta i fruita, plantes aromàtiques, ceràmica, artesans de fusta, 
bijuteria..
US HI ESPEREM A TOTS/ES

Informació facilitada per Xavier Mateu i Enric Cendra
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Gran cloenda del Música a les Vinyes
El dissabte 26 de juliol es va 
celebrar el 2n concert del XII 
Festival de Música a les Vi-
nyes. L’espectacle, únic i ex-
clusiu per al festival, va comp-
tar amb les guitarres “Gipsy” 
dels germans Boulou & Élios 
Ferré, el contrabaix precís i 
harmònic de Pierre Bousse-

guet i el mestre del piano, Ignasi Terraza.
L’espectacle Parisian passion va ser vibrant i ple de rit-
me, i no va deixar indiferent a ningú. El poble medieval 
de Torre-ramona (Subirats) es va omplir, una vegada més, 
amb un concert de gran qualitat artística que va posar fi al 
XII Festival de Música a les Vinyes. L’esdeveniment, amb 
un format de dos concerts en dos caps de setmana con-
secutius, va començar el 19 de juliol amb la cantant de 
fado Névoa, que va presentar el seu darrer treball Orlan-
do, basat en el personatge de la novel·la de Virginia Woolf. 
A l’escenari, Névoa va estar acompanyada pels magnífics 
músics Vicenç Solsona a la guitarra, Guillermo Prats al 
contrabaix i Ramon Ángel a la bateria.
En acabar els concerts, es va obsequiar els musics amb 
una bossa de préssecs d’Ordal i una ampolla de vi, així 
com amb una gran ovació per part de tots els assistents. 
Torre-ramona, pel seu gran patrimoni arquitectònic i his-
tòric, és el lloc ideal per celebrar un espectacle d’aques-
tes dimensions i característiques a Subirats. Després del 
concert, davant de la Confraria del Cava, es va donar pas 

al tradicional maridatge de “Música a les vinyes” amb 
préssec d’Ordal i cava dels cellers de Subirats, acompa-
nyat amb coca del forn de Lavern. L’esdeveniment, amb 
propostes de qualitat, continuarà treballant per situar-se 
com un dels festivals d’estiu de petit format de referència 
al Penedès on, any rere any, es reuneix un públic fidel.
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, els Productors de 
Vi i Cava de Subirats, l’Associació de Productors del Prés-
sec d’Ordal, Pianoservei, la Confraria del Cava de Sant 
Sadurní d’Anoia i la família Bori de Fortuny.

Cloenda del Mercat del Préssec d’Ordal

La temporada del préssec d’Ordal ha 
arribat al seu final: el cap de setmana 
del 9 i 10 d’agost es va celebrar la 
cloenda del Mercat del Préssec d’Or-
dal. Han estat tres mesos d’intens 
treball al camp i a la plaça Subirats 
(Sant Pau d’Ordal), on des del mes 
de juny i fins mitjans d’agost s’ha 
gaudit de la qualitat del préssec d’Or-
dal. El Mercat ha tingut una gran aflu-
ència de visitants i compradors cada 
cap de setmana. Durant els dies de 
mercat, a més del préssec d’Ordal, 
s’ha pogut oferir altres productes de 
Subirats, com ara cervesa artesana, 
melmelades, herbes naturals i oli. Així 

president de l’Associació de Produc-
tors del Préssec d’Ordal, va ser en-
trevistat al programa Els matins per la 
periodista Helena Garcia-Melero, on 
va parlar del préssec d’Ordal. Al juliol 
el préssec d’Ordal va sortir al progra-
ma de TV3 dirigit per Lídia Heredia, 
Collita pròpia, on en Xuriguera i en 
Faixedas tasten el préssec d’Ordal 
i conversen de la mà de Les Filos. 
També a l’estiu, la televisió La Xarxa, 
a través de la secció gastronòmica 
del programa El temps oportú, del 
periodista Marc Orozco, va venir a 
fer un petit reportatge del Mercat i les 
activitats que es realitzen al voltant 
del préssec d’Ordal.

Enguany el Mercat del Préssec d’Or-
dal s’ha acabat, però encara hi ha 
una parada amb préssec d’Ordal fins 
a finals de setembre, amb les varie-
tats més tardanes, i també hi trobareu 
altres varietats de fruita dolça, horta-
lisses i els productors locals de Subi-
rats! Esperarem amb impaciència la 
collita del 2015 per gaudir novament 
de l’essència del Mercat.

com el popular maridatge de préssec 
i cava, amb la incorporació enguany 
de poder comprar vi i cava de Subi-
rats directament als elaboradors. El 
maridatge de préssec d’Ordal amb 
cava s’ha consolidat, i hi ha hagut 
dies amb una gran cua de gent per 
tastar aquest tros de Subirats. Encara 
queda molt recorregut per fer, però 
de ben segur que estem en la bona 
direcció.
La promoció del municipi ha estat 
present als mitjans de comunicació. 
A continuació us relacionem una 
mostra d’aparicions recents. A la te-
levisió de TV3, Josep Maria Olivella, 
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Alumnes en pràctiques al Patronat de Turisme de Subirats
Durant el mes de juliol el Patronat de 
Turisme de Subirats ha acollit tres 
alumnes en pràctiques. El conveni de 
col·laboració per a la formació pràc-
tica en centres de treball a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya ens 
ha fet conèixer l’Elena Guasch Via, 
del CFO Francesc Layret de Vilafran-
ca del Penedès, més conegut per La 
Fassina; la Neus Sendra Gubianes i 
l’Amine Queriemmi, de Lavern i Geli-
da respectivament i que han estudiat 
a l’Escola Joviat de Manresa.
Tots tres han realitzat el curs de Pro-
moció turística local i atenció al visi-
tant. Durant les pràctiques professio-
nals han posat en pràctica els seus 
coneixement adquirits de les accions 

municació del municipi, així com aug-
mentar els dies d’obertura del punt 
d’informació turística a la caseta de 
fusta de Sant Pau d’Ordal. Entre les 
tasques diàries d’informació i atenció 
al visitant als dos punts d’informació 
turística de Subirats, Lavern i Sant 
Pau d’Ordal, respectivament, també 
han col·laborat en l’organització del 
XII Festival de Música a les Vinyes, el 
IX Mercat del Préssec d’Ordal i el 1r 
Tasta Subirats al nou espai Penedès 
de Barcelona.
Des del Patronat de Turisme de Subi-
rats volen agrair-los la feina ben feta, 
la seva professionalitat i iniciativa, 
i els desitgem molta sort en la seva 
carrera professional.

formatives i d’altres feines, així com 
les seves ganes de treballar. Han fet 
possible que el Patronat pogués rea-
litzar més accions de promoció i co-

El dimecres 30 de juliol es va poder tastar un bocí de 
Subirats al nou Espai Penedès a Barcelona. L’Acadè-
mia Tastavins del Penedès va organitzar aquesta acti-
vitat emmarcada en la inauguració de l’Espai Penedès 
a Barcelona, situat al número 21 del carrer Muntaner. 
Aquesta sala de tastos del Penedès a Barcelona vol, 
segons l’Acadèmia Tastavins, “continuar promovent el 
consum de vi català entre els catalans”.
L’activitat fou tot un èxit i es va valorar molt positiva-
ment, de tal manera que es repetirà el maridatge “Tasta 
Subirats” en dues properes ocasions. Els participants 
van gaudir de les melmelades de Les Filos, l’embotit de 
Ca l’Estevet i el préssec d’Ordal, preparats magistral-
ment pel restaurant Sol i Vi. A més, els vins i el cava van 
ser explicats i comentats en un ambient distès en què 
tothom va poder dir-hi la seva. La conducció fou molt 
encertada i aportà informació complementària, perfec-
ta per valorar els matisos en el tast de cada producte.
Des del Patronat de Turisme de Subirats volem agra-
ir la professionalitat de les empreses col·laboradores 
d’aquesta magnífica vetllada subiratenca al cent per 
cent: restaurant Sol i Vi, Les Filos, Ca l’Estevet, Can 

Bas, Albet i Noya, Castellroig, Productors del Préssec 
d’Ordal, Cava Llopart, Cava Guilera i Eudald Massana 
Noya. Moltes gràcies a tots!
A continuació teniu la proposta de tast que es va realit-
zar a l’Espai Penedès:

Tasta Subirats

Ostrons del Delta amb gelée de Préssec d’Ordal
Salmó marinat a l’anet amb melmelada de préssec 

blanc Les Filos
Vi blanc jove VITIS Selecció - Cava Llopart 

Peus de porc farcits de préssec d’Ordal i paté de 
Ca l’Estevet amb melmelada de paraguaià Les Filos
Vi blanc Xarel·lo 100% de vinya vella del Penedès 

AVI TON 2012 - Eudald Massana Noya

Botifarra blanca farcida de préssec d’Ordal de Ca 
l’Estevet amb melmelada de préssec vermell Les 

Filos
Vi rosat TERRERS - Castellroig

Paté de Ca l’Estevet amb melmelada de préssec 
vermell d’Ordal Les Filos i grans de mostassa

Vi negre L’ERA 2013 – Can Bas Domini Vinícola 

Tàrtar d’ànec mut del Penedès amb melmelada de 
préssec de vinya d’Ordal Les Filos

Cava BRUT NATURE GRAN RESERVA 2006 - 
Cava Guilera

Talls de préssec de vinya d’Ordal
Mousse de préssec d’Ordal amb melmelada de 

paraguaià Les Filos
Xupito de formatge blanc amb melmelada de 

préssec de vinya i pruna, i daus de préssec amb 
almívar Les Filos

Vi dolç DOLÇ ADRIÀ - Albet i Noya
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Casal d’estiu
El casal d’estiu d’engany ha estat un 
èxit, un bon nombre de nens del mu-
nicipi han pogut gaudir-ne.
Aquest any estava dedicat al Viatge a 
les Galàxies del Petit Príncep a Sant 
Pau i El Món dels Invents a Lavern.
Agrair la col·laboració de les escoles 
per cedir l’espai, de pares i mares 
per dipositar la seva confiança, de les 
Ampa Sant Jordi i Subirats pel servei 
prestat de menjador i la cuinera, dels 
monitors del casal per la seva paci-
ència, del Consell Esportiu, de l’Ajun-
tament pels equipaments esportius, 
de les entitats, i de tots aquells que hi 
han participat d’alguna manera. 

Regidoria
d’Ensenyament

La vinya dels nens
L’escola Sant Jordi de Sant 
Pau d’Ordal ha elaborat un 
projecte anomenat “La vinya 
dels nens”, que consisteix en 
plantar un terreny amb vinya 
i diferents espècies d’arbres 
fruiters i, amb l’ajuda d’alguns 
pagesos i elaborador de vi del 
poble, anar-lo treballant amb 

participació dels infants de les escoles de Subirats.
Per aconseguir el terreny es va pensar en les dues fei-
xes que queden entre el carrer Catalunya, sota la masia 
del Pujol, i la pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal. El 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subi-
rats inclou aquests terrenys, juntament amb la finca de la 
masia i edificacions adjacents, en un sector a gestionar a 
través d’un Pla de millora urbana, la finalitat del qual és la 
d’aconseguir la cessió de terrenys per a ampliació de la 
zona d’equipaments de la pista poliesportiva i regularitzar 
la situació de les edificacions del sector.
En vista que la cessió dels terrenys no és immediata, ja 
que cal l’aprovació del pla de millora urbana i del projecte 
de reparcel·lació corresponents, es va optar per la cessió 

anticipada dels terrenys mitjançant conveni amb la propi-
etat. Finalment el dia 5 de maig de 2014 es va signar un 
conveni entre l’Ajuntament de Subirats i la senyora Mont-
serrat Noya Bou a través del qual aquesta feia la cessió 
anticipada dels terrenys.
Els treballs sobre les dues feixes s’han iniciat amb la ne-
teja i continuaran amb l’adequació de les terres per a la 
plantació a l’hivern de vinya i fruiters, amb la finalitat de 
servir per a l’educació dels infants de les escoles.

Llar municipal d’Ordal
La llar d’infants municipal d’Ordal s’ha traslladat 
a l’edifici de nova construcció de l’escola Mont-
cau. S’ha condicionat una de les aules de l’escola 
situada a la planta baixa, que disposa d’un lava-
bo complet amb accés exclusiu i de pati exteri-
or d’esbarjo annex a l’aula. Durant les vacances 
d’aquest estiu s’ha realitzat el condicionament que 
consisteix en pavimentar el terra de l’aula amb un 
paviment elàstic, tancar un costat del pati, instal-
lar un cortinatge opac per a la zona de dormitori 
i col·locar un moble canviador al bany. El cost de 
les obres ha estat de 7.500 €.
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RACÓ DE LES ESCOLES
 

Per què creiem en les llars d’infants?
Les llars d’infants són centres pensats per donar res-
posta a la necessitat dels infants i les seves famílies 
des dels 4 mesos fins als 3 anys, garantint el dret a re-
bre una educació de qualitat des del naixement, oferint 
les mateixes oportunitats a tothom.

Què oferim a les nostres llars?
Uns espais acollidors, un ambient càlid i afectiu, ade-
quat a les necessitats dels infants, que possibilita la 
relació entre els nens i les nenes i els adults, compartir 
jocs, experiències i vivències.
Un equip de professionals formats per treballar amb 
els infants petits que pensa en un infant capaç, actiu, 
encuriosit, i que cal acompanyar en el seu procés d’au-
tonomia.
Un dia a dia dinàmic i regular, que s’acomoda i respon 
al procés d’aprenentatge de cada infant, de comunica-
ció, experimentació, manipulació, moviment... Un ritme 
ordenat i flexible que s’adequa a cada realitat concre-
ta, a les diferents situacions d’higiene, alimentació i 
descans.

Què oferim a les famílies?

En l’actualitat ningú no posa en dubte que el desenvo-
lupament infantil és fruit tant del bagatge genètic com 
de les aportacions de l’entorn. Per això, molts pares i 
mares desitgen que els seus fills gaudeixin des de ben 
aviat dels avantatges que els ofereix freqüentar una llar 
d’infants i valoren molt positivament que tinguin l’opor-
tunitat de jugar i relacionar-se amb els altres infants, 
de gaudir d’espais i materials especialment pensats 
i organitzats per facilitar l’activitat i les relacions i de 
participar en activitats i propostes educatives d’ense-
nyament i aprenentatge que afavoreixen el seu desen-
volupament.

Per tot això reivindiquem la importància d’aquesta eta-
pa educativa tan rellevant per als infants.

Si ens voleu conèixer més entreu al nostre blog:
llarsdinfantsdesubirats.blogspot.com

Les educadores de llars  
d’infants de Subirats

Taller adreçat a pares i mares
Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha organitzat, un any més, un taller adreçat als pares i a les mares 

de Subirats, extensiu a aquells pares i mares de la comarca que estiguin interessats a assistir-hi.
El taller es compon de vuit sessions de treball en les quals es tractaran diferents aspectes relacionats amb 
l’educació dels fills i les filles i té com a objectiu principal fomentar un enfoc sistèmic de les relacions fami-

liars. 
Les sessions es realitzaran els dissabtes de 17 a 20 hores a l’escola Montcau d’Ordal. La primera sessió 
serà l’11 d’octubre i l’última, el 9 de maig. Hi haurà servei d’acollida gratuït per facilitar l’assistència de 

pares i mares.
La formadora és Patrícia de Andrés Monteagudo, psicopedagoga i logopeda col·legiada, professora d’uni-

versitat, coach i terapeuta en EFT.
El preu del taller és de 100 euros.

Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament o visitar el web municipal www.subirats.cat, Formació.
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Cloenda dels curs d’estimulació cognitiva i gimnàstica suau
El divendres 20 de juny del 2014 més de 80 alumnes del 
taller d’estimulació cognitiva i de gimnàstica suau van as-
sistir a la trobada de final de curs que es va fer al centre 
cultural de Can Rossell.
A les 6 de la tarda, la Coral Llebeig de Sant Pau va inter-
pretar diversos temes que van ser molt aplaudits. Algu-
nes de les cançons havien estat escrites amb motiu de 
la commemoració dels 250 anys de la independència de 
Sant Sadurní i Subirats, i altres feien referència a temes 
emblemàtics de la comarca, com ara els castells.
En acabar, tots junts, coral i alumnes, van berenar i van 
intercanviar experiències viscudes al llarg del curs. Final-
ment, i per cloure la trobada, els alumnes van rebre els 
certificats d’assistència al curs de mans de la regidora de 
Gent Gran i Benestar Social i de la dinamitzadora.

Regidoria de 
Participació 
Ciutadana

Assemblea Municipal Oberta (AMO)
Es tracta d’una nova eina de 
participació ciutadana que per-
met que les entitats i els veïns 
i veïnes de Subirats puguin 
presentar propostes sobre te-
mes d’interès per a la ciutat, 
debatre-les i finalment votar-les 
a l’assemblea.
Les AMO s’impulsen arran 

d’una moció presentada per la CUP el 10 de març del 2014 i 
aprovada a l’últim Ple Municipal de l’Ajuntament de Subirats 
i la proposta es va aprovar per unanimitat dels regidors pre-
sents.
L’Assemblea es regirà per les prescripcions que d’una forma 
general tot seguit s’expressen:
•  Les Assemblees Municipals Obertes s’estructuraran entorn 

el debat de ponències que es presentaran prèviament.
•  Es crearà una comissió formada per la defensora de la ciu-

tadania, i un ciutadà/ciutadana escollit per tots els grups 
municipals amb representació a l’Ajuntament, el qual s’en-
carregarà de les tasques de secretaria i d’agrupar ponènci-
es sobre el mateix tema.

•  Les AMO tindran una durada màxima de 125 minuts i el 
temps s’haurà de repartir entre les ponències proposades, 
amb un màxim de cinc ponències per Assemblea.

•  Un sorteig determinarà quines cinc ponències es debatran 
a les AMO, les que no surtin triades passaran automàtica-
ment a la següent Assemblea.

•  L’informe de l’AMO, confeccionat per la defensora de la ciu-
tadania, es traslladarà a la comissió informativa correspo-
nent per al seu debat i per elevar al Ple aquells acords que 
es creguin convenients.

•  Es farà un màxim de dues AMO a l’any i un mínim d’una.
•  Les AMO es realitzaran en aquells espais o equipaments 

que garanteixin la reunió del màxim de subiratencs i subi-
ratenques.

Animem tots els subiratencs i subiratenques a participar-hi. 

La propera AMO tindrà lloc el 7 d’octubre a les 8 del vespre  
a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Per a més informació 

envia un correu a ciutadaniasubirats@gmail.com 
Defensora de la ciutadania: Àngels Pinyol Batet

Regidoria 
de Gent 
Gran

Xerrades per a gent gran a Ordal
El doctor Eduardo Rojas, mem-
bre de la Federació d’Associ-
acions de Gent Gran de Cata-
lunya (Fatec), va impartir dues 
conferències a l’Ateneu Orda-
lenc el 2 de juny passat. 
La primera parlava de les me-
sures que cal prendre per evi-
tar els cops de calor i com hem 

d’actuar en cas que algú en pateixi un, ja que es considera 
una urgència mèdica. L’auditori va reconèixer que malgrat es-
tar al cas de molts dels consells que es donaven, rarament es 
seguien tots, com ara passejar amb barret o refrescar-se amb 
aigua dues vegades al dia, com a mínim. 
La segona conferència va tractar sobre el consum de la cer-
vesa i la xocolata i va explicar els beneficis nutricionals que 
aporten aquests dos aliments consumits amb mesura i de 

manera diària. Unes 25 persones del municipi van assistir a 
l’activitat.
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Regidoria
de 
Sanitat

Donació de llet materna
La llet materna ajuda al des-
envolupament dels nadons 
prematurs de baix pes (entre 
800 i 1.500 grams), així com 
als que tenen risc de patir 
alguna malaltia digestiva o 
intestinal o bé neixen amb dè-
ficit immunitari.

És per això que el Banc de Sang i Teixits té en marxa tam-
bé una campanya de donació de llet materna per ajudar 
aquests nadons que no poden ser alletats per la seva 
mare.
Per poder ser donant de llet només has de:
• �Estar alletant el teu nadó i tenir llet suficient.
• �Presentar bona salut i dur uns hàbits de vida saluda-

bles.

No podràs ser donant en cas de:
• �Ser fumadora o consumir begudes alcohòliques.
• �Patir certes malalties cròniques o infeccioses.
• �Prendre medicació regular amb determinats fàrmacs 

o consumir drogues o altres fàrmacs.

Si vols ser donant, informa-te’n:
Banc de Llet Materna
bancdellet@bst.cat

Tel. 93 557 35 00
www.bancsang.net

Activitats continuades per a la gent gran de Subirats
CURS 2014/2015 

NUCLI GIMNÀSTICA ESTIMULACIÓ COGNITIVA

SANT PAU D’ORDAL (*)
ANTIGUES ESCOLES 

Dijous de 17:30 a 18:45 h  
Cada 15 dies (setmana 1)

LAVERN ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN 
Dilluns de 18:15 a 19:15 h

ESCOLES DE LAVERN  
Dijous de 17:20 a 18:35 h  
Cada 15 dies (setmana 2)

ORDAL ATENEU ORDALENC 
Dimecres de 10:00 a 11:00 h

LOCAL SUBIJOVE  
Dilluns de 17:45 a 19:00 h  
Cada 15 dies (setmana 2)

ELS CASOTS
PATRONAT FAMILIAR  

Dilluns de 16:00 h a 17:15 h  
Cada 15 dies (setmana 1)

CAN ROSSELL CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Divendres de 17:00 a 18:00 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Dilluns de 17:30 a 18:45 h  
Cada 15 dies (setmana 1)

CAN BATISTA CASAL DE CAN BATISTA 
Dilluns de 17:00 a 18:00 h

CASAL DE CAN BATISTA  
Dijous de 16:00 a 17:15 h  
Cada 15 dies (setmana 2)

CAN CARTRÓ CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Dimecres de 18:00 a 19:00 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Dijous de 16:00 a 17:15 h  
Cada 15 dies (setmana 1)

CASABLANCA LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE SANT JOAN 
Dilluns 11:00 a 12:00 h

LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE SANT JOAN  
Dilluns de 16:00 a 17:15 h  
Cada 15 dies (setmana 2)

INICI DE LES ACTIVITATS: 15 de setembre de 2014 - FI DE LES ACTIVITATS: 19 de juny de 2015
DIES SENSE ACTIVITAT: el 8 de desembre, del 22 de desembre al 6 de gener, del 30 de març al 6 d’abril, i l’1 de 
maig.
(*)  Des de la Regidoria de Gent Gran s’obre la possibilitat de fer un curs de gimnàstica suau d’una hora setmanal per a 

gent gran a Sant Pau d’Ordal, adreçat especialment a les persones de Sant Pau i nuclis propers (Can Rovira, el Pago, 
la Muntanya Rodona, Cantallops...). Si hi esteu interessats, podeu adreçar-vos a la Neus Arnan, dinamitzadora de la 
gent gran, al correu gentgran@subirats.cat o bé al telèfon de l’Ajuntament.
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Els animals de companyia:  
gossos i gats

Tenir un animal de companyia és una responsabilitat vers l’animal mateix. 
Per tant, abans d’adquirir un animal val la pena que pensem en què li podem 
oferir i si disposem de l’espai i el temps necessaris. Cal demostrar als nostres 
animals que som persones, així com mostrar-los el nostre afecte i mantenir un 
comportament cívic amb la resta de veïns.
La Llei de Protecció dels Animals determina que els posseïdors d’animals do-
mèstics de companyia han de complir un seguit d’obligacions (identificar-los 
i censar-los, vetllar per la bona cura dels animals, evitar-ne l’abandonament, 
passejar-los lligats i recollir les defecacions al carrer...).

Cens municipal d’animals domèstics de companyia:
Tots els animals de companyia han d’estar IDENTIFICATS mitjançant un XIP. Caldrà demostrar en tot moment 
un correcte control veterinari.
-  Tots ELS PROPIETARIS DE GOSSOS I GATS ESTAN OBLIGATS A CENSAR-LOS en un termini màxim de 

trenta dies des del naixement de l’animal o des de la seva adquisició.
-  Per censar els animals caldrà fer-ho a les dependències de l’Ajuntament de Subirats, aportant la documenta-

ció següent:
-  Dades del propietari de l’animal: nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon.
-  Dades de l’animal: sistema d’identificació electrònica de microxip homologat, raça, sexe, data de naixe-

ment i domicili habitual.
En cas d’animals considerats potencialment perillosos (bàsicament gossos de races considerades així, o ani-
mals ensinistrats per a l’atac o la defensa), cal obtenir llicència municipal per a la seva tinença, i acreditar una 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Sempre que es treguin a passejar s’han de dur ben 
lligats i amb morrió.

Els animals a casa:
1.  Cal tenir cura de l’animal, vetllant per la seva salut (atenció veterinària), sense maltractar-lo, NO ABANDO-

NAR-LO, i evitar que causi molèsties al veïnat.
2.  L’animal ha de tenir el seu espai d’aixopluc que ha de reunir unes condicions òptimes de llum, ventilació i 

netedat.
3.  L’animal no pot estar tot el dia lligat, i quan, per causes justificades, ho estigui de forma temporal, es pot fer 

amb cadenes escorredores de manera que aquest pugui arribar fins a l’aixopluc. En cas de lligar-lo tem-
poralment amb una cadena, aquesta ha de fer més de 3 metres i ha de ser proporcional a la mida del gos.

4.  L’animal no pot estar sol pel carrer. En tots els casos, hem d’evitar la fugida de l’animal. Si l’animal està 
lliure pel carrer pot ser capturat i portat al centre d’acollida. En cas de reclamació, el propietari haurà de fer-
se càrrec de les despeses ocasionades.

5.  Hem de respectar la tranquil·litat i el descans dels veïns, especialment durant la nit. Els propietaris han de 
prendre les mesures necessàries per evitar que l’animal molesti amb els seus lladrucs o miols i vetllar perquè 
estigui en un espai adequat que no incomodi la convivència amb els veïns. Els gossos no poden tenir com a 
allotjament habitual celoberts, balcons o terrasses.

Els animals pel carrer:
1.  Està prohibit alimentar qualsevol animal, gos o gat, al carrer. Amb l’excepció de les colònies controlades 

de gats, on que s’alimenten de forma controlada per la persona designada a tal efecte sota autorització 
municipal.
Quan traiem a passejar el nostre gos cal que el portem lligat, tant pel carrer com dins dels jardins públics. Els 
animals en cap cas poden anar lliures pel carrer. Han de dur collar i placa identificadora amb les dades 
de contacte del propietari.

2.  No es poden deixar entrar els gossos ni els gats en les àrees de jocs infantils
3.  Cal recollir els excrements dels animals (ja sigui a la via pública com en jardins o solars) i evitar que orinin 

en portals o mobiliari urbà.

US RECORDEM QUE SI TENIU EL VOSTRE GOS CENSAT A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS, 
PODEU PASSAR A RECOLLIR GRATUÏTAMENT BOSSES PER A LA RECOLLIDA DELS 

EXCREMENTS
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Regidoria 
de 
Benestar 
Social

RECORDATORI:  
Beques per al menjador de les llars 
municipals i beques per a activitats 

esportives
Us fem recordatori que el proper 22 de setembre s’inicia el termini de presentació de les sol·licituds de be-
ques per a activitats esportives i per al menjador de les llars d’infants municipals.
Les sol·licituds es poden presentar al registre general de l’Ajuntament fins al 17 d’octubre. Per a més infor-
mació podeu contactar amb els Serveis Socials municipals o consultar les bases al web municipal.

El Consell Comarcal  
obre convocatòria d’ajuts per al transport de persones  

amb mobilitat reduïda
El servei de transport adaptat té com a finalitat facili-
tar el transport de les persones amb discapacitat que 
tinguin problemes de mobilitat i persones grans amb 
dependències.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en col·laboració 
amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, concedeix ajuts per sufra-
gar els costos del transport als centres de dia, centres 

ocupacionals o centres de treball d’aquestes persones 
amb la finalitat de garantir-ne la integració.
El termini de presentació de les sol·licituds és del 15 
de setembre al 10 d’octubre del 2014 i es justifiquen 
despeses realitzades durant l’any 2013.
Per a més informació podeu contactar amb els Serveis 
Socials municipals o consultar les bases al web muni-
cipal.

Nous Grups de Suport i Ajuda Mútua
Al mes d’octubre s’iniciarà una nova edició del pro-
grama de Grups de Suport Emocional i d’Ajuda Mú-
tua (GSAM), adreçat a les persones vetlladores no 
professionals. Es realitzaran dos grups:
•  Un grup estarà adreçat a persones vetlladores no 

professionals d’infants amb dependència.
•  L’altre grup per a persones vetlladores no pro-

fessionals d’adults/gent gran amb algun tipus de 
dependència.

Aquest programa, que ofereix l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, s’ha imple-
mentat conjuntament amb l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Subirats, amb l’objectiu de donar 
suport i acompanyar als qui tenen cura de persones 
amb dependència.
El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) 
ofereix, amb el suport d’un psicòleg, un espai de re-
lació, de suport psicològic i d’intercanvi d’experièn-
cies i ajuda mútua entre persones vetlladores.

El grup té una durada de 10 sessions d’una hora i 
mitja i està format per entre 9 i 14 persones.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.



CRÒNICA DE LA DIADA
2014
Són les 11 del día 11 de setembre.
El repic dels tabalers de Sant Pau 
obre l’acte de la diada.
Aquest any, coincidint amb la com-
memoració del tricentenari de la 
caiguda de Barcelona davant del 
setge de les tropes borbòniques, la 
Diada té un cop més com a lema la 
reivindicació democràtica: volem 
votar!
A Subirats ens apleguem davant 
l’Ajuntament, com ho fan també 
tots els municipis de Catalunya, 
per donar als càrrecs electes el su-
port a la consulta del 9 de novem-
bre.

La festa comença amb els basto-
ners, les gitanes i els gegants de 
Lavern i els gegants de Can Batis-
ta, que fan els seus balls omplint la 
plaça d’alegria.
A continuació els cants de la Coral 
Llebeig de Sant Pau donen pas al 
lliurament solemne del compromis 
que han signat diverses entitats del 
municipi de Subirats, en el qual es 
manifesta la voluntat de cooperar i 
el suport al President de la Genera-
litat quan convoqui la consulta.
L’alcalde, acompanyat dels regi-
dors que també han signat el su-
port a la consulta, recull els com-
promisos per custodiar-los fins al 
dia en que seran lliurats al Parla-

ment de Catalunya, i adreça unes 
paraules donant suport al pas ferm 
del poble català.
Acompanyats per la coral acabem 
amb el Cant dels segadors i una 
copa de celebració.
Són les 2 del migdia.
Arriben els autocars: 2 a Lavern, 2 
a Ordal i 3 a Sant Pau. 
Les samarretes grogues i verme-
lles van apareixent als punts de 
trobada perquè “així que hi siguem 
tots, arrenquem!” 
I els nervis van passant perquè 
s’arriba a Barcelona sense entre-
bancs; tot és a punt.

Ara estem molt més 
a prop de ser un 

país normal
Muriel Casals

Cal mirar endavant i nosaltres 
treballarem més que mai 
perquè el ‘sí’ sigui massiu

CarMe ForCadell



CRÒNICA DE LA DIADA
La gran V que ha de recórrer la 
Gran Via de les Corts Catalanes i la 
Diagonal comença a omplir-se i el 
repte de fer-ho construint una gran 
senyera es va fent realitat. 
A LES 17,14 L’ESCLAT D’ALEGRIA 
I EL CLAM D’INDEPENDÈNCIA 
SÓN IMPRESSIONANTS.
És una manifestació lúdica i festi-
va.
1.800.000 persones, que, a més, 
ens sabem acompanyades per tots 
els que no hi heu pogut anar, hem 
mostrat un cop més la convicció 
que res no ens aturarà.
Cívica i pacíficament reclamem 
que ARA ENS TOCA DECIDIR.

...
I comença la campanya perquè vo-
lem votar i volem guanyar!
-  Volem votar per decidir el nostre 

futur polític
-  Volem guanyar per decidir com ha 

de ser el nostre país. Tenim una 
oportunitat històrica per comen-
çar un país nou, un país millor per 
a tothom. 

Tenim un objectiu: el 9 de novem-
bre votar Sí i Sí
L’ANC juntament amb Òmnium 
Cultural i l’AMI (Associació de Mu-
nicipis per la Independència) treba-
llarem conjuntament per aconse-
guir-ho.

Som-hi tots, sense por.
ARA ÉS L’HORA
...
Moltes gràcies tabalers de Sant 
Pau, bastoners de Lavern, gitanes 
de Lavern, geganters de Lavern, 
geganters de Can Batista, Coral 
Llebeig, Rosa i Neus per ajudar-nos 
a fer de l’acte de l’11 de setembre 
una festa.
Si alguna entitat no va poder signar 
el compromís en el seu moment i 
vol fer-ho, encara ho pot fer arribar 
a la territorial de l’ANC. Els subira-
tencs ens podem sentir orgullosos 
del gran teixit associatiu de tot el 
seu territori. Gràcies a tothom.

Han fet una cosa 
que semblava 

impossible
Josep Maria  

Vila d’abadal

Ens hem de sentir 
orgullosos de pertànyer 
a un poble exemplar i 
participatiu que té molt 

clar el seu objectiu
CarMe ForCadell

Informació 
facilitada per 
Assemblea 
Nacional de 

Subirats
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Subirats a la Catalunya Nord
A la dar-
rera revis-
ta hauria 
ja tocat 
parlar de 
l ’ encara 
recent vi-
sita d’una 
nombro-
sa repre-

sentació de Subirats al petit municipi 
de Catllà a la Catalunya Nord, que tin-
gué lloc el 10 i l’11 de maig, en corres-
pondència a la visita que vam tenir d’un 
nombrós grup d’aquest municipi del 
Conflent, en el marc d’intercanvi dels 
amants i conservadors de les construc-
cions de pedra seca i participar de pas 
a la Festa del Patrimoni d’aquest muni-
cipi. 
Impulsada per l’associació subiraten-
ca corresponent i encapçalada per 
la Rosa Vendrell, aquest vegada s’hi 
van sumar diferents entitats del muni-
cipi com la Coral Llebeig i el grup de 
l’Escurcerot i els diables d’Ordal i una 
representació institucional de diferents 
regidors de l’Ajuntament encapçalats 
per l’alcalde.
Molts del membres de l’associació es 
van allotjar en famílies que ja havien 
acollit a casa seva quan van venir an-
teriorment, i la resta es va allotjar en un 
hotel situat ben a prop, entre el poble i 
la veïna vila de Prada, municipi emble-
màtic ben conegut a casa nostra per-
què va acollir el mestre Pau Casals en 
el seu exili i perquè és des de fa molts 
anys la seu de la Universitat Catalana 
d’Estiu.
El cap de setmana va bullir d’activitats. 
Només arribar, l’acollida i el centre d’ac-
tivitats es va situar a la Sala de Festes 
de Catllà, homòleg dels nostres centres 
i ateneus, que era decorada amb una 
magnifica exposició de fotografies de 
barraques de pedra seca de la Catalu-

Després de sopar i com a cloenda de 
la jornada, nit de foc espectacular a la 
plaça amb l’actuació de l’Escurcerot i 
els diables d’Ordal, que van deixar, 
com se sol dir, “el pavelló molt alt”.
L’endemà es va fer una excursió-
trekking guiada per Antoni Glory als 
antics costers assolellats de Sant Jau-
me de Calahons al nord de Catllà, on 
hi havia antigament molta vinya avui ja 
desapareguda i de la qual en resten 
les feixes i algunes cabanes de pedra 
seca que avui han estat curosament 
restaurades. Les barraques que vam 
veure, encara entre alguns rebrots de 
vinya prou visibles, són fetes amb roca 
granítica i de construcció lleugerament 
diferent de les nostres. Els viaranys 
que baixaven de la collada on havíem 
començat la ruta ens van portar fins 
a l’ermita de Calahons, on sentíem en 
acostar-nos les veus ben afinades del 
grup polifònic Veus Aspres. La cantada 
va ser un recés breu per iniciar ja la bai-
xada que ens va dur de nou a Catllà, on 
ens esperava un dinar preparat i ofert 
per les famílies del Catllà que participa-
ven a la trobada. La rebuda va ser ben 
animada pel grup coral de l’Estudian-
tina d’Illa-sur-Tet, de tradició germana 
dels nostres Cors de Clavé, i que es 
va allargar tota la sobretaula de forma 
molt participativa i que va tenir el seu 
moment emotiu amb el cant conjunt de 
Pirineus de la Cançó d’amor i de guerra 
amb la Coral Llebeig. A la fi de festa, 
gran rotllana de l’hora dels adéus. Tot 
plegat, ambient festiu d’alegria i confra-
ternització que va deixar regust de poc. 
Vam marxar, cal dir-ho, amb la recança 
de les hores viscudes i el desig i la pro-
mesa de retrobar-nos de nou ben aviat.

Lluís Ràfols

nya Sud d’August Bernat i de Subirats 
de Jaume Rovira i Araceli Soler.
Els amfitrions van ser l’Ivan Marquié 
president dels Amics del Catllà, i en 
Jordi Taurinyà, president del Casal del 
Conflent. La part institucional era repre-
sentada per l’alcaldessa de Catllà, Jo-
sette Pujol, i per la part subiratenca ho 
feren l’alcalde Pere Pons i els regidors 
Lluís Ràfols i Llorenç Ros.
Després dels discursos de rigor i l’inter-
canvi de productes del país, entre els 
quals no va faltar el préssec d’Ordal, es 
va procedir a repartir els allotjaments a 
les famílies d’intercanvi. Ja al migdia, el 
dinar de germanor va ser una magnifica 
paella i a la sobretaula Christelle Frau, 
del Parc Naturel Regional des Pirénées 
Catalanes, ens va fer una conferència 
sobre les construccions de pedra seca 
i les seves diferents tipologies. Tot se-
guit visita al poble conduïda per Ivan 
Marquié i a l’església parroquial canta-
da de la Coral Llebeig.
La passejada pel nucli antic es va 
perllongar fins a la capella de Riquer i 
després, a la plaça, actuació castellera 
dels Pallagos, sardanes amb en Pere 
Mies i danses amb en Ramon Gual. 

Balanç d’un estiu festiu
Acabades ja les actuacions programades per al cicle festiu 
d’enguany, és hora de sospesar-ne els resultats. No m’agra-
da el balanç laudatori, ni el “que maco que ha estat i que bé 
que ho fem”. És evident que qui fa més coses corre més risc 
de cometre errades. Per aquesta regidoria el més senzill era 
fer com altres anys, buscar quatre actuacions sense compro-
mís, proposar-les en quatre vespres a diferents barris i això 
sempre funciona.
Doncs resulta que ens agrada complicar-nos la vida i fer co-
ses que creiem més interessants, i si em permeteu dir-ho, al-
gunes de major nivell.
El concert recitatiu al Celler Albet i Noya del Grup Folia Ba-
roque amb La follia dels catalans, que narrava la Guerra de 
Successió en clau musical, alternant obres musicals i textos 
d’època, va ser desafavorit per una nit fresca i ventosa que 

no feia gaire de bon estar a l’aire lliure, ni facilitava l’actuació 
dels artistes. El recital va estar bé, tot i que es va fer un pèl 
llarg i en alguns aspectes evidenciava manca de rodatge dels 
participants. Calia potser una mica més de treball de poliment 
del conjunt de l’espectacle. Cal valorar la part musical que va 
ser bona dins l’estil de la música barroca.
A Can Bas, en un vespre magnífic, va lluir el mestratge músi-
co-vocal de la Sílvia Bel i la Sílvia Comes amb el suport al vio-
loncel de Carles Muñoz. Espectacle fresc, dinàmic, executat 
amb precisió de rellotge, que va fer fruir els assistents. Tenim 
entès que el porten a Vilafranca l’octubre proper i no dubtem 
en recomanar-lo vivament.
A les Caves Llopart podem dir que es van superar totes les 
expectatives. Actuació impecable del Trio Vinea en la qual la 
Montse Rios, la Núria Beltran i la Carmina Font van oferir una 
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vetllada delicada en un marc esplèndid, que es va omplir fins 
al límit de la seva capacitat en una nit de lluna plena i tempe-
ratura ideal.
Canviant de registre, 3Q5, la cobla de tres quartans va actuar 
a Can Cartró a la sobretaula de la revetlla de Sant Pere, a la 
plaça de la Verge dels Pobres, on va fer un repàs de musi-
ca d’arreu dels països catalans i d’èpoques situades entre el 
segles XVII i XVIII, amb instruments molt tradicionals, el sac 
de gemecs, la tarota, el flabiol i el tamborí. Si s’hi pot posar al-
guna pega és que la gatzara, normal d’altra banda, d’una so-
bretaula de sopar, no era l’ambient més adient per apreciar la 
riquesa i la sonoritat de la interessant actuació d’aquest grup.
Res a dir de les sardanes de la Cobla Maricel a Lavern per 
la Festa Major, lluïda actuació, dia estiuenc de calor notable 
i ambient festiu i sardanístic per fruir de la nostra dansa més 
tradicional i amb una cobla de factura impecable.
I finalment, l’actuació del molt conegut grup de les terres de 
l’Ebre Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que de fet 
són cinc magnífics músics, i que ultra portar arreu el folklore 
tradicional d’aquestes terres del sud de Catalunya, en fan de-
fensa i bandera. L’espectacle, que va ser lleugerament dife-
rent del habituals que fa aquesta formació, va girar al voltant 
de l’origen de la jota, i dels avatars històrics que en algun mo-
ment van fer que l’Església la considerés un ball pecaminós i 
en decretés fins i tot la seva prohibició. 
No volem obviar els comentaris negatius que ens han fet arri-
bar en relació a aquesta darrera programació del cicle, ja que 

pel fet de ser inserida dins el programa de la festa major d’Or-
dal, que se celebra al poliesportiu municipal cedit aquests 
dies a l’Ateneu Ordalenc, es va establir un preu popular de 5 
€ per l’entrada, exceptuant-ne els socis de l’Ateneu Ordalenc, 
de comú acord entre la Junta de l’Ateneu i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. Aquesta decisió ens ha comportat 
crítiques, ja que la resta dels concerts eren gratuïts. És evi-
dent que tot és opinable, però vam considerar que els socis 
de l’Ateneu Ordalenc, que porten el pes del pressupost de la 
seva festa major i que tot l’any contribueixen a la societat que 
ens ha donat suport en l’organització del concert, mereixien 
aquest tracte més favorable. Un espectacle que, tot i que te-
nia el suport del programa del tricentenari, era l’acte de més 
cost econòmic.
Això em fa recordar una vegada més, i no és el primer cop 
que ho dic i en el futur potser caldrà plantejar-ho encara que 
sigui impopular, fins a quin punt l’Ajuntament ha de seguir 
patrocinant actes lúdics i, sobretot, serveis d’estris i de la bri-
gada de forma gratuïta en la mesura que ho fem actualment. 
Sóc conscient que dir aquestes coses “no dóna vots” com 
es diu habitualment, però cal, si volem redreçar el país, no 
amagar el cap sota l’ala i començar a dir d’una vegada les 
coses pel seu nom.

Lluís Ràfols 
Regidor de Cultura

Diada 2014 - La força tranquil·la
L’any 1981 François Miterrand va utilitzar a la seva cam-
panya electoral aquest eslògan que va fer fortuna, amb la 
seva foto amb un fons camperol d’un poblet francès on es 
veia en primer pla l’antiga església romànica.
Avui m’ha vingut a la memòria aquest lema victoriós ales-
hores, quan he vist els reportatges impressionants que 
arreu del nostre país i del mon s’han fet de la Diada d’en-
guany, amb la “V“ humana pels carrers de Barcelona.
Perquè és la força tranquil·la del nostre poble, de tants 
i tants catalans i catalanes de totes les edats, de tot el 
ventall social, de tot el país i de totes les parles que avui 
conviuen en llibertat a Catalunya.
I això ens carrega de raó per reclamar la nostra llibertat, 
la de decidir si volem tenir un estat propi, sense manies, 
sense pors i amb la consciència clara que el pacte cons-
titucional del 78 està exhaurit, sobretot per la mesquina 
aplicació que n’ha fet l’Estat i un Tribunal Constitucional 
supeditat a uns governs cada cop més recentralitzadors.

En clau de municipi, aquest 11 de Setembre el nostre po-
ble va celebrar l’acte de la Diada al matí a la plaça de 
l’Ajuntament a Sant Pau, amb el guiatge de la periodista 
Rosa Vendrell i la intervenció de la Neus Sendra donant 
lectura al manifest de l’ANC. Després diferents entitats 
com els bastoners, les gitanes de Lavern i els gegants 
d’aquest mateix poble i de Can Batista van aportar la nota 
festiva, seguida d’una breu actuació de la Coral Llebeig, 
que va ser el pal de paller del Cant dels segadors després 
que l’alcalde, Pere Pons, llegís el manifest institucional.
L’acte es va acabar, com no podia ser d’altra manera, 
amb una copa de cava per sortir tothom apressat cap a 
dinar d’una escapada i cap als set autocars que des de 
diferents pobles de Subirats van portar-nos a la magna 
manifestació de Barcelona.
Una Diada èpica per la historia d’aquest país.

Regidoria de Cultura

Segueix el programa de millora d’equipaments
Malgrat les dificultats dels temps ac-
tuals, la Regidoria de Cultura va fent 
realitat l’objectiu de dotar l’Ajuntament 
d’aquells materials que són necessaris 
per satisfer les demandes veïnals d’es-
tris i materials per a les celebracions 
populars del nostre municipi.
Tot i disposar de dos escenaris, un ja 
molt vell, força deteriorat i que fins i tot 
comporta riscos d’estabilitat, es feia 
necessari disposar d’un altre entarimat 
nou, modular i més ben adaptable a 

Només cal recordar, encara que no 
agradi, que aquesta prestació de ser-
veis s’ha d’ajustar a l’ordenança i la 
taxa corresponent, i que només és gra-
tuïta per a les entitats i per a les seves 
activitats pròpies i centrades en el seu 
calendari anual i d’abast a tot el nucli 
que els pertany. Per tant, caldrà ser 
curosos i acceptar que altres activitats, 
sopars i festes, malgrat siguin en certa 
manera col·lectives, hauran en un futur 
de cobrir la despesa d’ús i transport 
que l’ordenança estableix.

diferents dimensions. Per aquest motiu 
ha estat adquirit un escenari nou de 32 
m2 que es pot dividir amb facilitat i per-
met fer-ne dos de 16 m2 o 4 de 8 m2 
amb format variable.
Per completar-ho s’han comprat dues 
gàbies més de cadires de 125 unitats 
cada una que faciliten l’emmagatze-
matge i, sobretot, la càrrega i el tras-
llat de manera ràpida i eficient amb el 
camionet de l’Ajuntament dotat de braç 
articulat.
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250è aniversari Sant Sadurní Subirats - 
Una nit amb molt de foc

El 17 de maig va ser una nit sonada a Subirats. Dins els 
diferents actes per commemorar el 250è aniversari de 
la separació de Sant Sadurní i Subirats es va preparar 
una Nit de Foc a Sant Pau d’Ordal, on es van reunir 
les colles de foc de Subirats, els Redimonis de Lavern, 
els diables, el drac vell i el Miserach de Sant Pau, l’Es-
curcerot i els diables d’Ordal, els dimonis Se me’n Re-
fum de Sant Sadurní, i una nodrida representació del 
Ball de la Fil·loxera, amb pagesos, ceps, fil·loxeretes i, 
excepcionalment, la fil·loxera gran de Sant Sadurní, ja 
que per la seva envergadura i pes no acostuma a sortir 
de l’espai vital i habitual de la vila.
El recorregut de les colles de diables i dels balls de la 
fil·loxera i bestiari va ser l’habitual de la colla de Sant 
Pau: des de la plaça de l’Església pels carrers del po-
ble fins a la plaça de Subirats, on es va fer l’exhibició 
final de colles i bestiari i que va tancar l’encesa de la 
fil·loxera gran.
Acabada la festa, que es va allargar fins passada la 
mitjanit, a la pista poliesportiva es van reunir els quasi 
dos-cents integrants de les colles en un concorregut i 
animat pa amb tomàquet de germanor, que va recom-
pensar un xic l’esforç que tots plegats hi van posar.

No resta sinó agrair en nom de l’Ajuntament l’esforç 
de totes les entitats, la col·laboració en la seguretat de 
l’ADF de Subirats, la brigada i els tècnics del nostre 
Ajuntament i la col·laboració en l’organització i coordi-
nació tant de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní com del seu personal tècnic.
Realment una nit memorable, per recordar.

La museització del Centre d’Interpretació del Pago ”Última 
Defensa de Barcelona”

Cal explicar que a l’Ajuntament de Subirats li havia estat 
concedit un ajut del Memorial Democràtic de la Generali-
tat en temps del tripartit, per construir i equipar un centre 
d’interpretació, que pujava a un import de 145.000 €, dels 
quals se n’havien avançat 25.000. A l’obra total (només 
amb l’obra civil ja s’invertia aquesta quantitat) se li havien 
d’afegir l’equipament i la museització, sense perdre de vis-
ta el manteniment i la seguretat, ja que la intenció era fer-lo 
en una zona propera al Pago però fora del nucli urbà. Tot 
plegat podíem comptar sense exagerar que costaria uns 
100.000 € més
A l’inici de la legislatura i donada la difícil situació econò-
mica general, i la gens clara situació econòmica de l’Ajun-
tament mateix, la prudència ens va aconsellar de reconsi-
derar l’opció inicial, abandonar el projecte per excessiu i, 
com a alternativa, restaurar i conservar l’antiga escola del 
Pago, que era desocupada per la família que l’havia tingut 
en lloguer, per posar-hi el centre d’interpretació, menys 
ambiciós si voleu d’entrada, però amb possibilitats de 
creixement quan l’economia ho permetés.

En desestimar aquest objectiu que enteníem desmesurat 
i d’un cost inassolible, la Generalitat va considerar que no 
complíem el projecte inicial i ens va retirar la subvenció, 
de la qual havíem rebut un avançament de 18.000 € que 
s’han hagut de tornar, no acceptant en absolut el Memorial 
Democràtic el fet que, tot i que més raonable, estàvem 
portant a terme un projecte d’objectiu idèntic.
Ens dol, malgrat que ho podem entendre per la difícil situ-
ació actual de les finances de la Generalitat, però malgrat 
això tenim la voluntat de tirar-ho endavant comptant úni-
cament amb fiançament propi, posant-hi tot l’esforç mu-
nicipal i l’ajut voluntariós del Centre d’Estudis de Subirats.
Portada a terme fa un any, s’ha fet la inversió inicial de 
restauració i adequació de l’edifici de l’antiga escola del 
Pago, arranjament de tancaments, terra, parets, teulat i 
serveis, en la qual es van invertir uns 25.000 €. Ara aques-
ta anualitat es completa amb la museització, els plafons 
informatius i els mitjans audiovisuals d’aquesta darrera 
etapa de la Guerra Civil.
Ben aviat, doncs, esperem poder-ne obrir les portes al pú-
blic amb la feina més acabada.

Subirats Tasta’l 2014
Us recordem que un any més l’Ajuntament ha previst la celebració del Subirats Tasta’l, la desena edició de la 
Mostra de Vins, Caves i Productes de la Terra que s’organitza des de la Regidoria de Cultura. La data escollida, 
és el 30 de novembre, entre les 11 i les 15 hores a la de Subirats de Sant Pau d’Ordal.
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Regidoria
d’Igualtat

Majoria femenina al 
Ple Municipal

La sessió del Ple Municipal de la Corporació 
del passat 7 de juliol va ser, amb la possessió 
de l’acta de regidora de l’Anna Baqués, molt 
significativa.
Per primera vegada a la història del municipi, 
la Corporació compta amb majoria femenina 

entre els seus regidors, ja que està formada per sis dones i cinc homes, 
segons dades facilitades per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Tot i aquest avanç de representació de les dones al Ple Municipal, només 
dues de les cinc candidatures de les darreres eleccions municipals porta-
ven una dona com a cap de llista.

Octubre Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 

Sant Sadurní 
Casal d’Entitats

Segles XVI i XVII 
Jordi Vidal

Segle XVIII: dos municipis 
Marcel Gabarró

La Guerra del Francès i les 
carlinades 
Ramon Arnabat

Propietaris i rabassaires 
Josep Colomé

Octubre Dia 9 Dia 16 Dia 23 Dia 30

Subirats
Ateneu Ordalenc 
Segles XVI i XVII 
Jordi Vidal

Centre Agrícola de Sant Pau 
Segle XVIII: dos municipis 
Marcel Gabarró

Centre Cultural de Can Cartró 
La Guerra del Francès i les 
carlinades 
Ramon Arnabat

Centre Cultural de Ca l’Avi 
Propietaris i rabassaires 
Josep Colomé

Novembre Dia 4 Dia 11 Dia 18  

Sant Sadurní 
Casal d’Entitats

Renaixença i catalanisme 
Antoni Romeu

República i guerra 
Carles Querol

Franquisme 
Lluís Eroles

Novembre Dia 6 Dia 13 Dia 20  

Subirats
Ateneu de Lavern 
Renaixença i catalanisme 
Fèlix Vilagrassa

Ateneu Ordalenc 
República i guerra 
Josep Mata i Joan M. Girona

Centre Agrícola de Sant Pau 
Franquisme 
Josep Mata i Joan M. Girona

L’assistència és gratuïta. Les sessions s’iniciaran a les 8 del vespre.

Organitzadors:

Col·laboradors:

CURS D’HISTÒRIA A SANT SADURNÍ D’ANOIA I SUBIRATS
MAIG - OCTUBRE - NOVEMBRE 2014

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

AJUNTAMENT de
SUBIRATS
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Regidoria 
d’Esports

Cloenda dels cursets de natació de Sant Pau i 
d’Ordal 2014

Dissabte 26 de juliol a Sant 
Pau i dissabte 2 d’agost a 
Ordal va tenir lloc la cloenda 
dels cursets de natació d’en-
guany, en la qual els infants 
van realitzar una petita de-
mostració de tot allò que han 
après durant aquest mes.

Entre les dues piscines hi han participat 124 alumnes, un 
augment considerable respecte a l’any anterior i la tendèn-
cia dels darrers anys. Una de les causes de l’augment de 
participants ha estat que aquest any les inscripcions es 
podien realitzar per setmanes i també hi ha contribuït la 
bonificació d’un 10% als membres de la mateixa família.

L’acte es va clausurar amb el lliurament d’una bossa de re-
cord per a tots els participants i un petit refrigeri de comiat.

Mulla’t 2014 a les piscines de Subirats
El diumenge 13 de juliol a les dues piscines muni-
cipals de Subirats es va celebrar la diada benèfica: 
“MULLA’T PER L’ESCLEROSI”.
En aquesta edició es van recaptar 1.669,03 € entre 
les dues piscines, que van destinats íntegrament a la 
Fundació Esclerosi Múltiple per lluitar contra aquesta 
malaltia.
Cal destacar un any més la participació i la solidaritat 
dels veïns i de les entitats de Subirats que van col-
laborar de forma desinteressada mostrant la seva soli-
daritat en aquesta jornada.

IV Cursa de les Caves Lavern-Subirats 2014
Diumenge 2 de novembre a les 
10 del matí es realitzarà la quarta 
edició de la Cursa de les Caves 
Lavern-Subirats. El cost de les 
inscripcions és de 10 euros an-
ticipades i 15 euros el mateix dia 
de la cursa. Per a més informació 
consulteu: http://cursacaves.word-
press.com/.
Tots els corredors tindran un obse-
qui de record, dos punts d’avitua-
llament als kilòmetres 5 i 10 i pre-
mis per als primers classificats de 
totes les categories.
També hi haurà el sorteig d’ampo-
lles de cava de Subirats, un televi-
sor i esmorzar per a tots els atletes.

Les inscripcions es poden fer als 
següents llocs:
•  Ajuntament de Subirats (fins al 24 

d’octubre).
•  Nutrigan: C/ General Cortijo, 14-

16. Vilafranca del Penedès.

•  Centre Kalisti: 93 811 52 84. C/
Olesa de Bonesvalls. Vilanova i la 
Geltrú.

•  Espai Running: 93 817 54 40. C/ 
Amàlia Soler, 42. Vilafranca del 
Penedès.

•  Per internet a: http://cursacaves.
wordpress.com/.

Hi haurà un punt d’inscripció el 
mateix dia de la cursa i servei de 
guarda-roba. Les dutxes i l’aparca-
ment estaran al camp de futbol de 
Lavern-Subirats.

Cursa Solidària País del Cava 2014
Diumenge 26 d’octubre es realitzarà la VIII Cursa Solidaria País del Cava, cursa de 13,5 km que comença a Vilafranca 
del Penedès i finalitza a Sant Sadurní d’Anoia, la major part del recorregut de la qual transcorre pel municipi de Subirats.
En aquesta edició de la Cursa Solidària els diners recaptats aniran destinats a la Marató de TV3 per la lluita contra les 
malalties del cor.
L’Ajuntament de Subirats col·labora posant al servei dels participants l’avituallament a l’alçada del restaurant Sol i Vi, i 
amb el sorteig d’entrades per realitzar visites enoturístiques al municipi de Subirats. 



29

setembre 201461Poble

Subirats, sotscampió de la 7a Copa PTV Gran Premi Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès de futbol 7 infantil

El cap de setmana del 28 i 29 de juny, 
el nostre municipi va ser la seu esco-
llida per organitzar la setena edició 
de la Copa Penedès Televisió Gran 
Premi Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès, cita anual que va néixer l’any 
2008, per iniciativa de Penedès Te-
levisió i el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.
Durant el cap de setmana del torneig 
el Patronat de Turisme de Subirats 
va organitzar diferents activitats per 
a tots els participants i familiars que 
van assistir al torneig, que van poder 
gaudir del Mercat del Préssec d’Or-
dal. També es va ampliar l’horari de 
bany de la piscina municipal perquè 
els jugadors poguessin refrescar-se 
entre partit i partit. 
Tant visitants com representants dels 
diferents municipis van elogiar la 
gran tasca feta des del municipi per 
encabir aquest torneig, tant des de la 
part logística de l’organització com 
per aprofitar l’oportunitat d’obrir el 
nostre municipi a la comarca a través 
d’aquesta trobada esportiva.
Uns 250 jugadors, que representa-
ven disset equips municipals, van ju-
gar una cinquantena de partits durant 

Sant Cugat Sesgarrigues i el Pla. Va 
ser un partit renyit, en què l’equip de 
Subirats, entrenat pel Xavi Surroca, 
es va avançar al marcador i va dispo-
sar d’ocasions per sentenciar la final. 
Finalment el guardó es va decidir a 
la tanda de penals i la sort va caure 
del costat de l’equip de Sant Cugat-
el Pla.
Des de l’Ajuntament volem felicitar 
tots els jugadors subiratencs i el seu 
entrenador pel bon treball fet, i ani-
mem que cada cop més nens i nenes 
puguin disputar aquest torneig repre-
sentant el nostre municipi. 

el cap de setmana. L’acte central es 
va viure diumenge, amb la desfilada 
de tots els equips, en la qual van par-
ticipar com a padrins del torneig el ju-
gador originari de Sant Sadurní Álex 
Moreno, que acaba de fitxar pel Rayo 
Vallecano, equip de primera divisió, 
i també el vilafranquí Rai Marchan, 
vinculat des de fa unes temporades 
al Real Madrid. Molts alcaldes i regi-
dors dels municipis participants de 
l’Alt Penedès es van acostar fins a 
Subirats en aquesta cloenda.
La final, la van disputar l’equip amfi-
trió i l’equip format per jugadors de 

Torneigs d’estiu a Subirats
Durant els mesos de juny i juliol s’ha celebrat al camp de 
gespa de Sant Pau d’Ordal el 2n Torneig d’Estiu de Futbol 
7 de Subirats, amb la participació de set equips. El guardó 
se’l va endur per segon any consecutiu la UE Sant Pau, en 
una disputada final contra l’Hidropònic Team.
A Ordal es va celebrar el X Torneig d’Estiu de Futbol Sala, 
en aquesta edició es va disputar un triangular dissabte 5 
de juliol amb un gran ambient com cada any a les grades. 
Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar tots els par-
ticipants i els membres de la junta del CFS Ordal i la UE 
Sant Pau per la seva organització i gestió dels torneigs, 
també per la dedicació a les entitats que han representat 
fins ara.
També volem animar les noves juntes de les dues entitats 
a continuar treballant per fer créixer l’esport al nostre mu-
nicipi.

Trobada “Jocs del Món” de les escoles de Subirats
El divendres 6 de juny es va rea-
litzar la segona trobada multies-
portiva entre les tres escoles del 
municipi de Subirats, amb la parti-
cipació d’uns 300 nens i nenes en 
edats dels 3 als 12 anys. 
En aquesta segona edició es dona-
ven a conèixer els diferents jocs i 
esports que es practiquen a tot el 
món. Durant els mesos previs a la 
trobada es van realitzar activitats a 

les escoles per explicar als infants 
els diferents esports o jocs que es 
realitzen arreu del món. 
La trobada va concloure amb l’ac-
tuació d’un grup de música africa-
na i el lliurament de medalles a tots 
els participants.
La valoració de les escoles i del 
Servei d’Esports ha estat molt posi-
tiva i aviat es començarà a plante-
jar la trobada per al 2015.
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Regidoria
de 
Joventut

Activitats d’estiu al Subijove
Durant el mes de juliol el 
Subijove ha organitzat dife-
rents activitats lúdiques per a 
joves. Aquestes activitats han 
estat programades conjun-
tament amb el grup de joves 
més assidu al Subijove, s’han 
concretat les activitats i tam-
bé els seus horaris i l’espai on 
realitzar-les.

Els joves tenen més disponibilitat durant els mesos d’estiu 
per poder realitzar activitats més lúdiques, és per aquesta 
raó que des del Subijove s’ha fomentat la realització d’ac-
tivitats de tarda, ja que després d’haver-ho consultat amb 
els joves és la franja horària idònia per poder realitzar-les.
Amb aquestes activitats el Subijove pretén que les tar-
des d’estiu siguin més entretingudes per als joves, oferint 
aquestes activitats s’afavoreix la distensió dels joves des-
près d’un llarg any d’estudis i obligacions.

Es va organitzar un taller de grafits, un taller de còctels 
sense alcohol i jocs d’aigua.
El taller de grafits va tenir lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol, es va 
portar a terme durant tres dies perquè el dibuix era força 
gran i calia dedicar-li el temps necessari. Aquest taller va 
tenir molta afluència de participants, així com també de 
curiosos que venien a veure com anava quedant el dibuix. 
Va ser tot un èxit.
El 16 de juliol es va realitzar un taller de còctels sense al-
cohol, durant el qual es van poder degustar diferents com-
binació de sucs, es va realitzar un concurs al millor còctel 
i també es va realitzar concurs per equips.
El 23 de juliol es va portar a terme l’última activitat, que 
consistia en jocs d’aigua. L’activitat es va realitzar a l’aire 
lliure, consistia en una guerra de globus d’aigua, una acti-
vitat divertida i esbojarrada que ben segur que es tornarà 
a repetir.

Joves i conducció segura
Sigues prudent. Si beus, no con-
dueixis. Si no et poses el casc, 
pots perdre el cap. Respecta les 
normes. No corris massa... Sentim 
cada dia desenes de missatges 
que ens demanen prudència en la 
conducció atès l’alt risc de perdre 
la vida o quedar marcat per sem-
pre per un accident de trànsit. I 
tanmateix, els accidents a les car-
reteres, les autopistes i les ciutats 
continuen causant massa morts i 
ferits.
En un espai públic de convivència 
tan gran com les ciutats, les carre-
teres, les autopistes i les autovies, 
cal un compromís amb les normes 
perquè tot rutlli sense tragèdies. 
Un compromís amb nosaltres ma-
teixos i amb els qui ens envolten.
De segur que tot plegat ja ho has 
sentit un munt de vegades i pen-
ses que ja domines la situació; així 

i tot, t’oferim un recull de recursos 
pràctics perquè, si ja en saps, en 
sàpigues encara més i, si hi ha co-
ses que no les veus prou clares, les 
puguis consultar.
Motoambseny.cat
Campanya de conscienciació del 
Servei Català de Trànsit adreçada 
a les persones que es traslladen 
amb moto per tal de millorar la se-
guretat en la circulació de motoris-
tes. 
Dossier especial a JOVE.CAT:  
El permís de conduir
Tot el que et convé saber sobre el 
carnet de conduir i informació so-
bre els inicis al volant. Entra-hi!
Carta europea de seguretat viària
Iniciativa promoguda per la Direc-
ció General d’Energia i Transports 
de la Comissió Europea que neix 
amb la voluntat de reduir al màxim 

el nombre de víctimes mortals a les 
carreteres europees. Informació 
general i també més concreta so-
bre el comportament, els vehicles i 
les infraestructures.
Abertis:  
programa de seguretat viària
Programa d’educació viària de la 
corporació privada d’infraestructu-
res Abertis per informar i sensibilit-
zar la població sobre el problema 
del trànsit i la seguretat. Normes i 
recomanacions de seguretat per a 
estudiants, pares i mares i profes-
sors.
Consells de seguretat viària
Consells i recomanacions bàsi-
ques i també consells estacionals 
per a una conducció segura. Els 
ofereix la concessionària d’autopis-
tes Acesa.
Prevenció d’Accidents de  
Trànsit (PAT)
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Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics, ja estem preparant els equips per a la propera temporada. Si us agrada 
el futbol i teniu ganes de pertànyer a un club en creixement, no ho dubteu, veniu a jugar amb 
nosaltres. El Club Futbol Sala Ordal aquesta propera temporada tindrà 4 equips amb 4 cate-
gories. Per a més informació podeu contactar directament amb el Club (tel. 600 718 220). Les 
categories són les següents:
BENJAMÍ: nascuts els anys 2005-2006
ALEVÍ: nascuts els anys 2003-2004
INFANTIL: nascuts els anys 2001-2002
SÈNIOR: a partir de 16 anys Informació facilitada per CFS Ordal

Associació nascuda l’any 1968, 
amb seu a Barcelona, que treballa 
per una societat més segura tant 
per als qui condueixen com per als 
vianants. Dóna suport a les vícti-
mes, als familiars i als amics dels 
qui han tingut un accident de tràn-
sit.
Permís per punts
Tot sobre el permís per punts: 
Quants punts tens? Com s’assig-
nen? Com els recuperes si els has 
perdut? Saps què són les bonifica-
cions? Ho sabies, que hi ha cursos 
de sensibilització i reeducació vià-
ria? Entre tota aquesta informació 

pràctica que t’ofereix la Generalitat 
de Catalunya també trobaràs un 
quadre amb la descripció de les 
infraccions que et fan perdre punts 
i quants en perds per cadascuna.
Servei Català de Trànsit
Pàgina de la Generalitat de Cata-
lunya que aplega tot allò que té a 
veure amb el trànsit a Catalunya. Hi 
ha informació per a una conducció 
segura, el pla de seguretat viària 
de Catalunya, campanyes publici-
tàries fetes per la Generalitat des 
del 1999 sobre prevenció de riscos 
a les carreteres, consultes sobre 

accidentalitat viària i encara més 
recursos.
Educació viària
Pàgina de la Direcció General de 
Trànsit (DGT) del govern espanyol 
centrada en l’educació viària. Ofe-
reix definicions, recursos didàctics, 
materials de divulgació i la legisla-
ció que la regula.
Informació per viatjar en 
automòbil a JOVE.CAT
La pàgina dedicada a viatjar en au-
tomòbil de la Viatgeteca de JOVE.
CAT t’ofereix recursos per compar-
tir cotxe i altres webs pràctics si 
vols moure’t amb cotxe pel món.

La nova junta de la UE Sant Pau, ratificada pels socis a 
l’assemblea general del 27 de juliol, ens volem presentar 
al municipi per continuar aquest projecte esportiu i social 
que ens il·lusiona a tots. Els membres de la junta som Da-
vid Pérez (president), Gerard Bes (vicepresident) Pere So-
ler (secretari), Òscar Aullón (tresorer) i un equip de vocals 
format per Àlex Surroca, Marc Ràfols, Xavi Surroca, Marc 
Massana i Joan Baqués.
Volem agrair a la Rosa Bermúdez i l’Alonso Vega la feina 
feta aquests darrers anys, i estem a punt per agafar el re-
lleu i cooperar amb l’equip de la categoria juvenil per asse-
gurar per molts anys el futur del futbol a Sant Pau.

Informació facilitada per UE Sant Pau

Nova Junta de la UE Sant Pau

Participació 
d’entitats

Neix una nova entitat esportiva
Des del mes de juliol el muni-
cipi compta amb la nova enti-
tat, la Unió Esportiva Subirats, 
dedicada a l’esport base, que 
neix amb la finalitat d’unir els 
infants del nostre municipi 
i treure partit de les instal-
lacions municipals.
Actualment abraça dos es-

ports: el bàsquet i el futbol, i ens agradaria molt poder 
comptar amb noves propostes per a properes temporades.

Els diferents equips de bàsquet el formen nens i nenes 
amb edats compreses entre els 6 i els 13 anys, i el futbol 
entre els 5 i els 14.
Animeu-vos! Encara sou a temps de formar-ne part.
Per a més informació:

Melcior Vendrell, telèfon 677 822 063
Envieu un correu a: unioesportivasubirats@gmail.com

Informació facilitada per Unió Esportiva Subirats
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Resum sessió extraordinària celebrada el dia 24 de març del 2014 
2. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ NÚMERO 
2 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2014.
Atès que s’han de generat despeses d’urgent realització 
que no tenen consignació pressupostària, i existint la pos-
sibilitat de finançar-les amb l’habilitació de crèdits extra-
ordinaris, mitjançant romanent de tresoreria, es proposa 
al Ple de la corporació aprovar segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
62503-161 Adequació piscina Sant Pau 54.542,00

62504-161 Adequació zona instal. piscina 
Sant Pau 20.500,00

TOTAL 75.042,00
FINANÇAMENT
87010 Romanent de tresoreria 75.042,00

TOTAL 75.042,00

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

3. DONAR COMPTE DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTU-
ACIÓ URBANÍSTICA AL PAU-15 (EL PAGO).
Es va aprovar definitivament el canvi de sistema d’actu-
ació urbanística al Polígon d’actuació urbanística núm. 
15 (PAU-15) “El Pago Nord”, amb la desestimació de l’al-
legació presentada per Carles Xiol Ríos, en representació 
de Maria Assumpció Vendrell Martí, fonamentada en les 
motivacions assenyalades a la part expositiva d’aquesta 
resolució.
El Ple en queda assabentat.

4. APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONFORMITAT AMB LA 
PROPOSTA DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL PRESEN-
TADA PER L’AJUNTAMENT DE GELIDA.
El Ple de Subirats va mostrar la conformitat amb la propos-
ta presentada pel Ple de la Corporació de l’Ajuntament de 
Gelida, en sessió de 16 de juliol del 2013, que va decidir 
per unanimitat aprovar per segona vegada la iniciació del 
procediment d’alteració dels termes municipals de Gelida 
i Subirats. La nova delimitació afectarà a la classificació 
del sòl i a les superfícies de les finques dels sectors afec-
tats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

5. APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCORPORACIÓ DE LA 
NOVA DENOMINACIÓ DE LA CAVA BERTHA A L’INS-
TITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA I A LA LLISTA DE 
CARRERS MUNICIPAL.
Aprovar inicialment la incorporació a la guia de carrers 
municipal la denominació de l’emplaçament de l’edifici de 
la cava que es proposa al plànol adjunt a aquesta pro-
posta i que es denominarà: Carretera de Sant Sadurní a 
Vilafranca del Penedès, km 2,4, camí de la Salada a Can 
Batista, procedint alhora a l’estudi i la modificació de la 
senyalització informativa dels camins i els nuclis afectats 
per millorar-ne la utilitat i evitar possibles errors d’ubicació 
a les persones que en facin ús.
La proposta s’aprova amb el vot en contra del grup del PP i 
deu vots a favor de la resta dels regidors presents.

6. DONAR COMPTE DEL RECURS PRESENTAT PER LA 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN CONTRA L’APORTA-
CIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
Es dóna compte que la Subdelegació del Govern Central 
a Barcelona ha interposat un recurs contenciós-adminis-
tratiu –número 490/2013– contra l’acord pres per la Junta 
de Govern Local de data 26 de juny del 2013 aprovant 
el pagament de la quota   –373 euros– que la corporació 
ingressà a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) com a quota d’adhesió a aquesta associació muni-
cipal de Catalunya, i que per a la defensa dels interessos 
municipals s’han nomenat, per decret d’Alcaldia 11/2014, 
el lletrat Josep Gascón Castillo i el procurador José Manu-
el Luque Toro.
El Ple en queda assabentat.

7. MODIFICACIÓ DEL CARTIPàS MUNICIPAL.
Establir com a noves hores de convocatòria per a les Co-
missions avantdites les que tot seguit es transcriuen:
-  Comissió d’Urbanisme: dimecres anterior a la data pre-

vista del Ple, a les vint-i-una hores.
-  Comissió d’Hisenda: dimecres anterior a la data prevista 

del Ple, a les vint hores.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

EMISSORA MUNICIPAL DE SUBIRATS 89.6 I 90.2
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8. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DELS ES-
TATUTS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF.
S’acorda modificar el Preàmbul i l’article 4 dels Estatuts de 
la Mancomunitat que quedaran redactats de la següent 
forma:
PRIMER: PREÀMBUL. L’article 44 del mateix text legal re-
coneix als municipis el dret d’associar-se amb altres en 
mancomunitats per a l’execució en comú d’obres i serveis 
públics necessaris per a l’exercici de les seves compe-
tències.
SEGON: Article 4. Finalitats. a) L’objecte i les competènci-
es de la Mancomunitat seran els de prestar els serveis i fer 
les obres que li deleguin els municipis membres per ser de 
la seva competència, i entre altres els següents:
- Gestió dels residus sòlids urbans.
- Abastament d’aigua potable.
-  Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori d’ai-

gües i Seguretat Alimentària Municipal.
- Servei d’Iniciatives Econòmiques.
- Atenció i seguiment de les drogodependències.
b) Altres facultats o activitats concretes que es puguin 
encomanar a la Mancomunitat per altres Administracions 
amb transferència de la competència o sense.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

9. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PELS 
GERMANS ALBET SOBRE EL CONVENI DE CESSIÓ 
DEL TRAM DEL CAMÍ DE CAN VENDRELL DE LA CO-
DINA.
Els germans Antoni i Josep Maria Albet i Noya han presen-
tat un escrit en el qual declaren, en relació al conveni de 
cessió d’un tram del camí de Can Vendrell de la Codina 
signat amb l’Ajuntament de Subirats a principis de febrer 
del 2012, que d’acord amb l’establert a la clàusula quar-
ta i a l’antecedent expositiu segon s’ha produït el que el 
conveni preveu com a causa de reversió de la cessió del 
vial als seus propietaris originaris, i que ho comuniquen 
expressament a la corporació als efectes que aquesta en 
prengui coneixement.
El Ple en queda assabentat.

10. APROVAR, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLI-
CÈNCIA D’OCUPACIÓ PROVISIONAL DEL PARATGE 
DE CAN FIGUERES A NOM DE SALVADOR MALLOFRÉ.
Autoritzar una pròrroga d’un any a Salvador Mallofré i Mas-
sana, provisionalment i a precari, ateses les característi-
ques de l’activitat a desenvolupar, a ocupar una superfície 
aproximada de 80 m2 com a màxim del terreny conegut 
amb el nom de Can Figueres, amb la finalitat única i exclu-
siva d’estudiar en un entorn adient les possibilitats de ge-
nerar un antídot contra la plaga que ha matat en aquests 
darrers anys nombrosos exemplars d’abelles i en la segu-
retat que això permetrà un avançament en les polítiques 
de prevenció i conservació d’aquests importants insectes, 
l’existència dels quals és tan important per a la vida huma-
na, la fauna i la flora del nostre territori.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

11. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ORDENANÇA REGULA-
DORA DEL REGISTRE I EL CONTROL SANITARI D’EM-
PRESES ALIMENTÀRIES DE SUBIRATS.
Aprovar provisionalment per a l’exercici del 2014 i se-
güents l’Ordenança municipal reguladora del registre i 
el control sanitari d’empreses alimentàries municipals de 
Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

12. MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA.
Vista la proposta presentada per la regidora Isabel Esteve, 
que tot seguit es transcriu:
(...) Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igual-
tat d’oportunitats per a totes les dones és avançar cap a 
una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el 
desenvolupament humà, és promoure un nou model social 
situant les persones en el centre de les estratègies i les 
actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del 
compromís global de les administracions locals, sempre al 
costat de les dones i de les organitzacions que defensen 
i reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de 
ple dret. Aquest és el gran repte que tenim al davant, i 
l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de to-
tes les institucions, dels agents socials i de les dones i 
els homes de la nostra ciutat, perquè només així podrem 
fer-ho realitat.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda apro-
var el manifest presentat en la seva integritat i amb els 
efectes legals que s’escauen.

13. MOCIONS.

13.1. Moció presentada per l’equip de govern en suport 
a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot 
per la independència”.
S’afegeixen a la proposta de moció presentada els grups 
d’APS-CUP i ERC.
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontro-
vertible que el procés sobiranista al nostre país ha entrat 
en la seva fase final i decisiva. En conseqüència, l’Ajunta-
ment reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular,
ACORDA
1.  Donar suport a la recollida massiva de signatures de la 

campanya “Signa un vot per la independència” que se 
celebrarà a tot Catalunya el 22 i 23 de març del 2014.

2.  Cedir la sala de Plens i/o altres espais municipals per 
facilitar la recollida de signatures.

3.  Fer una crida a tots els veïns i les veïnes de la població 
a participar activament a la campanya “Signa un vot per 
la independència”.

La moció s’aprova amb el vot en contra de la regidora re-
presentant del grup municipal del PP i el vot a favor de la 
resta dels regidors presents.

13.2. MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN 
PER IMPULSAR LA POLÍTICA INDUSTRIAL A L’ALT PE-
NEDÈS.
La crisi social i econòmica perpetrada per l’especulació 
financera i immobiliària està afectant la nostra comarca. 
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SUPLEMENTS DE CRÈDITS
21001-170 Sega d’herbes 3.000,00
21001-171 Parcs i jardins 7.000,00
22614-170 Poda 7.000,00
22700-155 Franges de protecció 7.000,00
48900-170 ADF 3.000,00

27.000,00
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

22100-231 Consum energia elèctrica 
Subijove 2012/2014 1.161,00

22103-321 Combustibles i carburants 
escoles 14.000,00

22618-321 Càtering llars d’infants 2.100,00

48304-340 UE Sant Pau/gestió lloguer 
camp futbol 1.000,00

61021-151 Urbanització sector est de 
Lavern 46.000,00

61089-155 Urbanització entrada Can 
Rossell 23.000,00

62200-151 Millores instal·lacions muni-
cipals 9.500,00

62502-155 Urbanització plaça dels 
Casots 20.000,00

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES CORRES-
PONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 
10 I 24 DE MARÇ I 28 D’ABRIL DEL 2014.
S’aproven, per unanimitat dels regidors presents, les ac-
tes corresponents a les sessions celebrades els dies 10 
i 24 de març i 28 d’abril de 2014 amb les modificacions 
següents:
-  Sessió del Ple del 10 de març: a proposta de Lluís Ràfols, 

el primer paràgraf de la minuta de l’acta corresponent 
a la pàgina 43 ha de dir El Sr. Ràfols pregunta a la Sra. 
Morera si tenia alguna cosa a veure amb la denúncia de 
la Sra. Llanos de Luna, delegada del govern de l’Estat 
a Catalunya, i la Sra. Morera respon que no hi té res a 
veure.

-  Sessió del Ple del 10 de març: a proposta de Ramon Car-
bonell, a la pàgina 30 de la minuta de l’acta, al punt vuitè 
de l’ordre del dia i quan es recull el resultat de la votació, 
s’ha de precisar que Ferran Planas no es va abstenir sinó 
que s’absentà de la sala i no va participar en la votació.

2. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ NÚMERO 
4 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DEL 2014.
Aprovació de la següent proposta de suplements de crè-
dits i habilitació de crèdits extraordinaris –núm. 4– en el 
pressupost de la corporació del 2014:

Resum sessió ordinària celebrada el dia 5 de maig del 2014

Resum sessió extraordinària celebrada el dia 28 d’abril del 2014
1. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS DEL PARLA-
MENT EUROPEU DEL 25 DE MAIG DEL 2014.
RESULTAT SORTEIG PÚBLIC ELECCIONS AL PARLA-
MENT EUROPEU
D’acord amb la normativa electoral vigent s’han de desig-
nar mitjançant sorteig públic. Les meses electorals estan 

formades per un president i dos vocals que han de ser 
menors de seixanta-cinc anys i han de saber llegir i escriu-
re; a més el president ha de tenir el títol de batxillerat o de 
formació professional de segon grau.
El sorteig es fa mitjançant el programa informàtic facilitat 
per l’Institut Nacional d’Estadística.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

El tancament o la pèrdua de pes de diverses empreses 
a l’Alt Penedès és una molt mala notícia no només pels 
llocs de treball directes que es perden, sinó també perquè 
aquest debilitament pot acabar comportant també pèrdu-
es de llocs de treball indirectes en empreses proveïdores 
o sinèrgiques. En aquest sentit són molt preocupants ex-
pedients de regulació com el que recentment ha afectat a 
Roca-Ceràmiques del Foix, o les informacions relatives a 
possibles acomiadaments a SCA-Paperera de Mediona i 
a Robert Bosch.
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords:
Primer: Donar suport als treballadors de SCA Mediona i de 
Robert Bosch en la seva negociació i reivindicació.

Segon: Demanar al Consell Comarcal que convidi els ajun-
taments de la comarca a fer, cada un d’ells, un breu infor-
me de les disponibilitats i les mancances dels polígons 
industrials del seu terme municipal. 
Tercer: Instar el Ministeri d’Economia i Competitivitat a es-
tablir una regulació que forci les entitats financeres resca-
tades amb els diners públics de tota la ciutadania a adop-
tar mesures de cohesió social.
Quart: Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixe-
ment que, en la mesura del possible, reforci la capacitat 
de l’Institut Català de Finances per actuar en el mateix 
sentit.
La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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62505-155 Pav. tram final carrer Figuera 27.260,00

62506-155 Condicionament camp futbol 
Can Cartró 35.000,00

62507-155 Escullera sobre torrent el 
Rebato 11.500,00

62508-155 Repar. pav. c/ Sant. Sadurní 
a Casablanca 8.000,00

62509-155 Explanació camp futbol Can 
Rossell 9.500,00

62510-165 Enllumenat zona verda Ca-
sablanca 6.000,00

62511-165 Enllumenat carril Ctra. BV-
2428 a Lavern 7.000,00

62512-165 Adequació parcial enllume-
nat Torre-ramona 4.000,00

62513-171 Adequació font de les gita-
nes de Lavern 8.127,00

63101-161 Millores i renovacions xarxa 
d’aigües (CASSA) 50.000,00

63501-165 Mòdul pista de Ca l’Avi 7.153,00
290.301,00

TOTAL SUPL. 
CRÈDITS + CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

317.301,00

FINANÇAMENT
a) Noves previsions d’ingressos

30102 Taxa aigües (fons de repo-
sició) 50.000,00

34303 Preu públic camp de futbol 1.000,00
51.000,00

b) Baixes partides de despeses
22103-155 Combustibles i carburants 14.000,00

14.000,00
c) Transferències de capital
76002 Diputació - Lavern 29.774,00

76003 Diputació - mòdul pista Ca 
l’Avi 6.000,00

78001 Particulars conveni urbanís-
tic 50.000,00

85.774,00
d) Taxes i altres ingressos

35003 Contribucions especials 
Lavern 16.226,00

35002 Contribucions especials c/ 
Figuera 13.630,00

29.856,00
e) Transferències corrents

45084 Agència de residus de 
Catalunya 20.892,00

45085 Generalitat - franges de 
protecció 3.000,00

46114 Diputació - franges de pro-
tecció 7.000,00

30.892,00
f) Romanent de tresoreria
87000 Romanent de tresoreria 105.779,00

105.779,00
TOTAL FINANÇAMENT 317.301,00

La proposta s’aprova amb les abstencions dels grups mu-
nicipals del PP, ERC i APS-CUP i el vot a favor de Lluís 
Ràfols i del grup municipal de CiU.

3. APROVAR PROVISIONALMENT, SI S’ESCAU, EL PLA 
ESPECIAL DE CAN BAS.
Aprovar provisionalment el Pla especial en sòl no urbanit-
zable PE-snu 15 “Agregats rurals de Can Bas”, incorpo-
rant-hi el conveni signat entre l’Ajuntament de Subirats i 
Pere Ventura, i enviar la documentació a la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva.
La proposta s’aprova amb dues abstencions dels repre-
sentants del grup municipal d’APS-CUP i el vot a favor de 
la resta dels grups municipals (PP, ERC I CiU) i del Lluís 
Ràfols.

4. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE D’ARREN-
DAMENT AMB ADIF.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels regidors 
presents deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la tau-
la atès que ADIF així ens ho han demanat perquè encara 
no tenien el vist-i-plau definitiu del seu comandament a 
Madrid pel que fa al text definitiu del contracte.

5. APROVAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITzACIÓ A CEPVI 
PER A L’ÚS DE L’EDIFICI DE L’ESTACIÓ DE LAVERN.
Recentment s’ha constituït com una entitat sense ànim de 
lucre el Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPvi). 
Les finalitats d’aquesta associació són: defensar, promou-
re, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva 
identitat com a fet cultural i motor econòmic. Es demana la 
signatura d’un conveni amb la finalitat d’establir els acords 
entre l’Ajuntament de Subirats i l’entitat CEPvi pel que fa 
a la cessió d’ús gratuïta d’una sala de l’edifici de l’estació 
de Lavern, atès l’interès públic i general de l’activitat que 
desenvolupa l’esmentada associació. Es proposa, doncs, 
aprovar el conveni de col·laboració per a la cessió d’ús 
d’una sala de l’edifici de l’estació de Lavern a l’entitat Cen-
tre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola, a través del seu pre-
sident, Miquel Vidal i Pla.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

6. APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DE LA 
SECRETÀRIA SUBSTITUTA DEL REGISTRE CIVIL DEL 
JUTJAT DE PAU DE SUBIRATS.
En data 9 d’abril del 2014, la Sra. Gibert presenta escrit 
de renúncia al càrrec com a secretària del Registre Civil 
de Subirats. Atès que és necessari el nomenament d’una 
persona que substitueixi la secretària titular durant els pe-
ríodes vocacionals i absències, es proposa com a secre-
tària substituta del Registre Civil del municipi de Subirats 
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Maria Assumpció Vendrell Martí, ja que ja va desenvolupar 
el mateix càrrec amb anterioritat i li serà més fàcil gestio-
nar-lo.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICA-
CIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULA-
DORA DEL PREUS PÚBLICS.
Aprovar provisionalment per a l’exercici del 2014 i se-
güents la modificació de l’Ordenança fiscal número 23, 
reguladora dels preus públics, en els termes recollits a la 
proposta abans expressada.
Article 14
2. SERVEI WIFI
- Preu públic per la utilització de les antenes wifi:
 Cost anual operador (IVA inclòs). . . . . . . . . . 1.500,00 €
 Cost unitari per usuari (IVA inclòs) . . . . . . . . 5,00 €
-  Preu públic d’aplicació per a l’operador en l’establiment 

del servei wifi:
 Connexió Proxy, preu mensual (sense IVA) . 8,50 €
 Connexió estàndard, preu  
 mensual (sense IVA), a partir de . . . . . . . . . . 15,00 €
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

8. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DELS PRI-
MERS PREMIS CASTELL DE SUBIRATS.
És voluntat de l’equip de govern poder fer un reconeixe-
ment a les tasques socials, culturals o simplement de vo-
luntariat dels diversos personatges (persones, col·lectius, 
entitats o societats) que conformen o han conformat la 
població subiratenca. Amb aquesta finalitat es creen els 
“Premis Castell de Subirats”. Aquest any seria la primera 
edició. L’acte consistirà en l’entrega d’un guardó als selec-
cionats i en la lectura d’un document biogràfic de la tasca 
realitzada pel guardonat. També es preveu que els guar-
donats tinguin una intervenció explicant el que considerin 
convenient.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

9. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE LA VICEPRESI-
DENTA EL GOVERN DE LA GENERALITAT EN RELA-
CIÓ A LA CONSULTA DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DEL 
2014.
Joana Ortega Alemany, vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institu-
cionals, ha adreçat una carta a l’alcalde de l’Ajuntament 
de Subirats –què és llegida en aquest moment pel secre-
tari de l’entitat – en la qual demana de conèixer el grau de 
compromís i col·laboració amb el Departament de Gover-
nació de l’Ajuntament de Subirats en l’organització de la 
consulta en els termes legalment establerts.
Es proposa l’adopció del següent acord: palesar el com-
promís i la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats amb 
el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
en l’organització de la consulta prevista per al proper dia 9 
de novembre del 2014, en els termes legalment establerts.
La proposta s’aprova amb l’únic vot en contra del grup mu-
nicipal del PP i la unanimitat de la resta dels regidors pre-
sents.

10. DECLARACIÓ “35 ANYS AJUNTAMENTS DEMO-
CRàTICS”.
DECLARACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CA-
TALUNYA i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES
35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI 
DE LA CIUTADANIA
El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de 
les primeres eleccions municipals democràtiques i el 19 
d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis volen avui fer un reconeixement a 
tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys 
han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a 
terme una tasca vital per millorar les condicions de vida 
dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC i 
l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè 
el municipalisme pugui donar respostes als nous reptes 
que tenim com a país.
La proposta d’adhesió a la declaració s’aprova amb l’únic 
vot en contra del grup municipal del PP i la unanimitat de la 
resta dels regidors presents.

11. ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a 
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les 
quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut 
de la Mancomunitat de Catalunya.
En un període de temps certament breu es van realitzar 
accions concretes per a la millora de la qualitat de vida i 
pel benestar de la ciutadania. Aquest any 2014 es com-
pleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, 
i és per això que la Diputació impulsa la commemoració 
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat 
l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Es proposa al Ple ADHERIR-SE a la commemoració del 
centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent ex-
tensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-hi i programar-ne actes, si s’escau.
La proposta d’adhesió a la commemoració s’aprova amb 
l’únic vot en contra del grup municipal del PP i la unanimitat 
de la resta dels regidors presents.

12. RATIFICAR EL DECRET 34/2014 SOBRE PRÒRRO-
GA DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINIS-
TRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
(...) D’acord amb els antecedents abans esmentats i els 
fonaments de dret assenyalats anteriorment; RESOLC: 
Que el municipi de Subirats prorroga l’adhesió a l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 
d’abril del 2014 al 31 de març del 2015, amb les següents 
condicions econòmiques:
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Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part 
no regulada dels preus serà actualitzada aplicant la varia-
ció del preu mig respecte del mateix mes de l’any anterior. 
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda ratifi-
car el decret suara transcrit.

14. MOCIÓ QUE PRESENTA APS-CUP PER A LA MI-
LLORA DE LA SENyALITzACIÓ DEL POLÍGON DE CAN 
BAS.
1r.  Sol·licitar amb urgència al Departament de Territori 

i Sostenibilitat, i en concret a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, la millora de la senyalització de la 
C243a amb cartells indicatius del P.I. Can Bas a l’alça-
da de Can Batista per als vehicles que circulen en sen-
tit Vilafranca, a l’alçada de l’accés a Can Cartró per als 
vehicles en sentit Sant Sadurní i a l’accés a la BV2429 
per als dos sentits.

2n.  Revisar la senyalització a l’accés del camí de Can Ba-
tista, prohibint de forma visible i clara l’accés a cami-
ons en trànsit per aquest camí rural.

La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents, 
amb la supressió del primer paràgraf.

15. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA COM 
A REGIDOR DE JOSEP BERTRAN.
(Aquest punt de l’ordre del dia es tracta com a darrer punt 
del Ple, després de precs i preguntes, per petició de Jo-
sep Bertran i amb l’assentiment de tots els regidors pre-
sents a la sessió.)
En Josep Bertran Casas va presentar el dia 22 de març 
proppassat la seva renúncia al càrrec de regidor per cau-
ses personals, ja que per diversos motius no pot desen-
volupar el càrrec amb la dedicació que seria necessària.
En aquest cas, li correspon la plaça a Antonio Lago 
Vázquez, que ocupa el número 3; després a Mireia Esteve 
Cols, que ocupa el número 4, i a Montserrat Pausa Tena, 

que és el número 5. No obstant, Antoni Lago, Mireia Este-
ve i Montserrat Pausa signen les respectives renúncies al 
càrrec.
Ateses les renúncies esmentades, el següent candidat de 
la llista presentada per APS-CUP és la número 6, Anna 
Baqués Capellades, la qual es mostra conforme a assumir 
la credencial de regidora.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, pren conei-
xement de la renúncia presentada per Pep Bertran i de la 
proposta de substitució expressada.

16. DONAR COMPTE DE LA TRAMITACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER ÚS PRIVATIU PER A 
L’OCUPACIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC PER LES ANTENES 
QUE DONEN SERVEI W FI AL MUNICIPI.
Després de les converses que s’han mantingut darrera-
ment amb Jordi Bastardas, representant de l’empresa 
Wifi Penedès, en relació a regularitzar l’àmbit de la ges-
tió econòmico-administrativa del servei, es proposarà a 
la propera Junta de Govern Local la formalització d’una 
llicència d’ús privativa per a l’ocupació dels espais on són 
instal·lades les antenes que proveeixen de servei wifi les 
llars de Subirats.
Aquesta futura llicència comporta –cosa que s’ha produït 
avui a la present sessió plenària– la modificació de l’or-
denança fiscal número 23, reguladora dels preus públics, 
que preveu l’ingrés anual per a l’Ajuntament de 1.500 eu-
ros més un cost unitari per usuari de 5 euros pel concepte 
d’antenes.
El Ple en queda assabentat, però acorda, per unanimitat 
dels regidors presents, tenir –els representants dels grups 
municipals i regidors que ho vulguin– una reunió prèvia a 
la celebració de la Junta de Govern Local amb el represen-
tant de l’empresa Wifi Penedès per conèixer directament 
les característiques, les condicions i l’abast del servei que 
es prestarà.

TERME D’ENERGIA TERME DE POTÈNCIA
Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3
174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

152,356 Sublot 2 (2.1A) 35,517224
177,553 86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)  35,517224

150,938 Sublot 4 (2.0 A) 21,893189
183,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

PREUS TERME D’ENERGIA (sense Impost electricitat i sense IVA)
PREUS ENERGIA (€/MWh)

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

PREUS TERME DE POTÈNCIA 
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (euros/kW any).
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JNC, de Subirats i per la llibertat de Catalunya

Més enllà de la política i els partits la Joventut Nacionalista de 
Catalunya és una organització de joves amb una sensibilitat 
dedicada a la participació dels joves als municipis, al mateix 
temps que també busca la seva participació en el conjunt de 
la societat. Per tant no és només una ideologia, sinó un impuls 
que els empeny a col·laborar en entitats de qualsevol tipus, 
folklòriques, grups de teatre, entitats esportives, esplais etc.. 
Malgrat això també la ideologia forma part de la JNC, una 
ideologia que introdueix els joves en els valors de la política 
i en concret també en la política municipal. Uns valors que 
sobretot es caracteritzen pel rigor i la iniciativa, enfocats a 
treballar per construir un país millor, i per ajudar en la gestió 
del dia a dia dels nostres ajuntaments. De fet el dia a dia tam-
bé és clau a la JNC, igual que ho és pels ajuntaments a l’hora 
de treballar pel benestar de la ciutadania. Així mateix, però, 
el rigor és molt important alhora que s’emprenen projectes de 
futur, com el més important que ens ocupa, que és la llibertat 
de Catalunya i la possibilitat de construir un nou estat per als 
catalans. I és que el rigor ens mou a refredar les passions 
de llibertat per tenir present que Catalunya serà lliure, però 
sempre i quan sigui encaixada en el marc d’Europa; i sense 
oblidar les condicions que caldria seguir. 

En definitiva, doncs, la JNC se suporta sobre tres pilars es-
sencials que són la participació dels joves en el si de la ciu-
tadania dels municipis, la formació dels joves en els valors i 
en la política dels municipis, i, finalment, és una organització 
juvenil que està inserida en una societat catalana i que par-
ticipa del crit de llibertat que demana la independència de 
Catalunya. 

JNC 
Tel. contacte: 671 580 119

Refundació de CiU

A l’últim Consell Nacional que es va celebrar a Barcelona el 
6 de setembre, es va reorganitzar CDC i noves persones han 
assolit la secretaria general del partit; felicitem Josep Rull i 
la nova direcció que haurà de conduir el partit fins al proper 
congrés, que es preveu l’estiu que ve. Per part d’UDC també 
hi ha hagut un relleu en la secretaria, i ara és dirigida per 
Ramon Espadaler.

El nostre President, Artur Mas, va recordar aquest mateix dis-
sabte els fets ocorreguts aquest juliol en la figura d’en Jordi 
Pujol, que ha declarat irregularitats a la Hisenda pública, i va 
deixar clar que, si bé és cert que hi ha un fet punible i que cal 
depurar responsabilitats, va aclarir també que aquest dirigent 
portava més de deu anys fora de les decisions del partit i del 
govern de la Generalitat de Catalunya. Hi ha una feina política 
feta per l’expresident que ens ha portat on som i que tampoc 

cal oblidar, ni ara esbudellar. Dit això, cal passar pàgina i en-
tendre que el procés que ens portarà cap al dret a decidir no 
és fruit d’una persona, ni de cap dirigent, el procés és fruit de 
la massa, de la ciutadania, i que en tot cas hi ha pedres, però 
estem construint les parets del nou estat; tot i que no hi ha 
cap persona imprescindible, sí que cal sumar majories per tal 
d’assolir l’objectiu. No hi ha cap persona més important que 
un partit, ni cap partit més important que un país.

És bo recordar que, si bé és cert que estem en aquest procés 
de la ciutadania, la figura que lidera el país és el President 
Artur Mas, que ha aconseguit que el projecte sumi una ma-
joria suficientment sòlida com per portar el procés endavant 
i sumar majories al Parlament de Catalunya. No sé si altres 
figures polítiques actualment a Catalunya aglutinarien com ho 
fa la figura del President de la Generalitat de Catalunya.

Tampoc sabem com estaria el procés si no fos per la gent 
de CiU, segurament no hauria sumat la majoria necessària al 
Parlament i aquest tema estaria aparcat. Intentem defugir de 
personalismes i entendre que les persones en singular no són 
els partits, que els partits són moltes més coses i molta més 
gent i inquietuds, i no ens equivoquem, l’adversari voldrà fer 
sempre mal i buscar les debilitats.

Sumem en tot allò que puguem en la construcció del nou es-
tat, i depurem les responsabilitats ara i sempre perquè, entre 
altres coses, volem un estat millor.

Diada Nacional de Catalunya 2014

Enguany commemorem el tricentenari de la pèrdua de les 
llibertats de Catalunya. Des d’aquell 1714 les generacions 
que ens han precedit han reconstruït la nació que som avui: 
institucions, llengua, organització territorial, usos i costums, 
universitats, legislació pròpia, cossos de seguretat, xarxa de 
comunicacions...

Aquest 2014 la nostra generació es disposa a convertir 
aquesta nació en estat. I ens disposem a fer-ho per la força 
de la voluntat de la majoria i junts. Ningú que estimi la demo-
cràcia i la pau pot oposar-se a aquests dos preceptes. 

Avui i els mesos que vénen, la història ens convoca amb la so-
lemnitat d’aquell 1714. I la resposta de cadascun de nosaltres 
determinarà profundament el futur dels que vindran. També 
des dels municipis ens comprometem a respondre dempeus, 
amb l’ànim serè i l’esperit fort. Ens comprometem a fer-nos 
dignes d’un futur millor i d’un llegat que valdrà la pena.

La Diada ha estat un èxit, el Parlament aprovarà o ja ha apro-
vat la Llei de Consultes i el President convoca la consulta, 
estiguem atents als esdeveniments...
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“La voluntat dels ciutadans és el principi bàsic de la 
democràcia”

L’11 de setembre vam tornar a sortir al carrer per fer-ho 
complir. Un cop més, els ciutadans i les ciutadanes hem 
sortit al carrer a fer una gran V, hem demostrat que volem 
decidir, que volem construir una república d’homes i do-
nes lliures dins una comunitat política lliure. Volem felicitar 
l’organització per les hores que han dedicat perquè això 
sigui possible.
L’estatut que havia votat Catalunya va ser retallat per les 
Corts i el Constitucional, llavors es va convocar una gran 
manifestació el juliol del 2010, però no vam ser capaços 
d’anar units, i diem això perquè nosaltres tampoc ho deu-
ríem fer del tot bé.
Però sí que hi va haver algú que va dir prou, i aquest va 
ser el poble, que es va començar a mobilitzar, milers de 
persones s’han anat aglutinant sota els paraigües d’Òm-
nium Cultural, ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) o 
Súmate, entre altres.
El poble de Catalunya està format per una societat molt di-
versa, alguns van pensar que seria impossible que es po-
guessin entendre persones tan diferents entre elles, gent 
d’esquerres i gent de dretes, treballadors, sindicalistes, 
grans empresaris i petits empresaris, persones la llengua 
de les quals és el català, però també persones que tenen 
per llengua el castellà, i tots amb un únic objectiu: poder 
votar per poder decidir el futur del poble. 
Des del 2010 persones anònimes de tot Catalunya han fet 
actes perquè Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa, 
actes a municipis com el de Subirats i actes als quals tots 
els pobles de Subirats i Catalunya s’han unit, com la mani-

festació de l’11 de setembre del 2012, la Via Catalana de 
l’any passat o la V per poder votar d’aquest any.
Vivim en una societat que canvia constantment, Catalunya 
és molt rica culturalment i el seu teixit associatiu és molt 
gran. Però en aquests darrers anys la societat civil s’ha 
anat apartant dels grups polítics, cosa que no és d’estra-
nyar veient els casos recents. Seria un error pensar que 
una Catalunya lliure es pot assolir sense polítics, és neces-
sari en aquests moments que el poble participi d’una forma 
activa en els debats interns de les formacions polítiques. 
Esquerra Republicana està formada per moltes persones 
anònimes que d’una forma o altra aporten el seu granet de 
sorra perquè aquest procés no pari, però hem de ser més 
les persones que hi participin per poder debatre idees i 
propostes, no val esperar que ens ho facin, hem d’actuar.
Hem de ser conscients que un poble ha de tenir unes lleis, 
unes institucions i un govern que ha de vetllar per les per-
sones, i això ho fem els polítics que som triats pel poble.
Esquerra Republicana som un partit independentista i 
treballarem perquè això sigui així, volem que el futur dels 
nostres fills sigui en un estat independent i és per això que 
el proper 9 de novembre anirem a votar per decidir el nos-
tre futur.
El nostre partit votarà sí a la pregunta: Vol que Catalunya 
sigui un estat? I sí a la segona pregunta: Vol que aquest 
estat sigui independent?
Des d’ERC de Subirats us demanem a tots que el proper 9 
de novembre aneu a votar un contundent Sí-Sí.
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Lluitar, crear i construir
Enmig d’una revolució com la que està tirant endavant du-
rant aquests darrers anys, per una banda vivim la il·lusió, 
l’esperança i també les pors del canvi, i per l’altra banda 
anem posant llum a la història fosca del passat, destapant 
el que amaguen les clavegueres de l’Estat i traient la màs-
cara als impostors. Si diguéssim que l’etapa de la transi-
ció ha estat nefasta estaríem mentint, sobretot perquè des 
del municipalisme, en institucions com l’escola i serveis 
com la sanitat, s’han posat les bases perquè avui puguem 
creure de veritat en una societat més lliure, més justa i 
governada de forma democràtica.
El país s’ha construït sobretot des de l’honestedat, l’esforç 
quotidià i la voluntat de fer les coses al millor possible de 
la majoria de persones i de càrrecs electes. Però en soci-
etats complexes com la nostra, avui més que mai sabem 
que no tothom juga net i alguns, per la situació de privilegi 
que tenen, quan juguen brut ens perjudiquen a tots i molt. 
Casos com el de la família Pujol o els que impliquen els 
negocis de la família Sumarroca són un bon exemple de la 
relació entre negocis privats i poder polític.
En un moment en el qual l’amenaça sobre la sanitat públi-
ca es fa realitat, que les imposicions espanyolitzadores i 
conservadores del PP cauen sobre les escoles i la lliber-
tat de les persones, ara que la màscara de la corrupció 
comença a destapar-se, no es pot deixar de lluitar i cal 
seguir denunciant-ho. Això no fa cap mal al procés ni a la 
consulta, tot al contrari. La defensa del bé comú no es pot 
deixar de banda si volem construir un nou país, per tant no 
tenen lloc les renúncies de cap mena. 
I per refer tot això que no ens agrada, cal repensar la for-
ma de governar-nos, crear espais nous i noves maneres 
de fer política, recuperar bones pràctiques, posar la ima-
ginació col·lectiva al servei de tothom, com ho van fer els 
que van imaginar que es podia fer una cadena humana 
des de la Catalunya Nord fins al País Valencià, o els que 
van imaginar un V immensa construïda amb una multitud 
popular. 
Cap president, cap gran empresa, cap persona sola podrà 
fer mai el que entre tots i totes hem fet lliurement, sense 
que ningú ens obligués. Ara és l’hora de crear i construir 
entre tothom a partir del que s’ha guanyat en cada lluita, 

en cada acte de desobediència i en cada idea compartida 
que ens ha permès avançar.

Estació de Lavern
Una mostra més de submissió i abús per part dels orga-
nismes de l’Estat és el fet que l’Ajuntament hagi de pagar 
un lloguer per l’edifici de l’estació de Lavern, i tot a canvi 
de res. Els veïns i l’Ajuntament van construir l’edifici, l’han 
mantingut, han arreglat la zona d’aparcament i l’han ampli-
at per tal que els veïns de Subirats i municipis de l’entorn 
puguin accedir a un transport públic. A canvi l’ADIF és in-
capaç de condicionar l’andana ni fer cap inversió i utilitza 
l’amenaça de reduir el nombre de parades.

Assemblea Municipal Oberta
Una nova proposta de l’APS-CUP que tira endavant amb 
el suport de tots els grups i el compromís de l’equip de 
govern. En aquest cas, però, el més important serà la par-
ticipació dels veïns i les veïnes de Subirats en el que és 
l’embrió d’una democràcia municipal més directa i parti-
cipativa.

Habitatge
D’aquests darrers plens volem destacar l’aprovació d’una 
moció que ens va fer arribar la PAH del Penedès, per tal 
que els habitatges ocupats per entitats bancàries i que 
estiguin tancats es posin a disposició de lloguer, i en cas 
que no sigui així recórrer a multes coercitives, com permet 
la llei i com han començat a fer alguns municipis. Tot i la 
falta d’entusiasme de l’equip de govern, esperem que allò 
que vam aprovar es pugui tirar endavant.

Per la república
Encara no som un país independent, i mentre formem part 
de l’Estat espanyol no es pot acceptar amb normalitat 
mantenir un canvi de rei sense cap mena de consulta ni 
procés refrendari, sense dret a decidir. Per això es va fer 
una crida davant de l’Ajuntament amb força participació 
i on es va llegir un manifest que vam portar al Ple com a 
moció. Amb els vots favorables de l’APS-CUP i ERC i l’abs-
tenció de CiU i PSC es va aprovar una moció amb la qual 
des de Subirats no es reconeix Felip VI com a cap d’Estat.
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LLUÍS RÀFOLS 
Regidor 

socialista  
no adscrit

No he volgut esperar que passés l’Onze de Setembre per 
escriure aquesta plana. Voluntàriament he volgut prescindir 
de la comprensible eufòria i/o decepció, segons com vagi la 
Diada, i fugir de la guerra de declaracions, triomfalismes i/o 
retrets que tot això pot desencadenar.
Vull centrar-me en el país real, en el que ens passa a tots ple-
gats, a la gent del carrer, desorientats, confosos, preocupats, 
emprenyats, cabrejats, dolguts, desil·lusionats, i molts quali-
ficatius més que podríem afegir davant una situació social i 
política que fa dubtar de la seguretat relativa de les nostres 
vides i del nostre futur.
No goso apuntar solucions ni donar consells perquè no tinc 
les primeres, ni em crec capacitat per donar els segons. Em 
limitaré, doncs, a constatar la magnitud de la tragèdia.

El desencís de la transició
La classe política dirigent a la qual hem fet confiança des de 
la transició (i lamento haver-me d’incloure entre la gent de 
base i entre la munió d’ingenus i companys de bona fe que 
vam contribuir a crear-la) ha traït els seus principis. Almenys 
les esquerres, ja que la dreta ha estat molt més coherent. La 
majoria dels parlamentaris d’aquestes esquerres nacionals, 
singularment els socialistes, no han fet les lleis d’acord amb 
l’esperit ideològic que predicaven ni amb el que esperaven 
d’ells els seus votants. Han estat al servei de les oligarquies 
econòmiques, la banca i les grans empreses, i han legislat a 
favor dels seus interessos entregant-los el país. Només cal 
seguir la trajectòria de privatitzacions de la gran indústria, 
de les telecomunicacions, de les companyies de subminis-
trament energètic, de l’aigua, de les autopistes, del transport 
i això encara segueix fins a les darreres conseqüències en 
àmbits tan sensibles com la sanitat i l’ensenyament.
La recompensa per a molts dels dirigents i governants que 
han portat el país a la situació actual és ben visible, avui els 
veiem en una àmplia varietat de poltrones d’aquestes grans 
companyies, assessors, directius, membres del consell d’ad-
ministració, sense importar el color polític de procedència, 
ja que hi trobem tant exministres i dirigents del PP com del 
PSOE, i en altres llocs i a diferents nivells trobaríem també, 
sens dubte en retirs daurats, altres personatges procedents 
dels governs autonòmics, col·locats gràcies al que s’ha coin-
cidit a dir-ne la porta giratòria.
El més fotut és que ho hem arribat a trobar normal, i la in-
dolència, el conformisme i la resignació s’han instal·lat a la 
nostra societat.

Per una nova Catalunya
Si parlem de Catalunya, el degoteig d’escàndols fa temps 
que dura i la cirereta del pastís ha estat l’esclat públic del 
cas Pujol. De fet tots sabíem que hi havia aigües tèrboles, tots 
havíem observat famílies poderoses, i no només el clan Pujol, 
emergint del no-res, i que pràctiques poc clares en la con-
cessió d’obres i projectes de l’administració permetien entre-

veure que hi havia clientelismes ben instal·lats, i no sols a la 
Generalitat, sinó en altres administracions que són menjadora 
de tota una xarxa de polítics de tots colors, que viuen a cos 
de rei i que no donen comptes a ningú de com es gasten els 
diners que són de tots. 
Ara tot és embolicat. Entremig hi ha un país fart de tants po-
cavergonyes, que vol fer net, que vol deslliurar-se alhora d’un 
estat que fa collita abundosa a casa nostra i ens torna les 
engrunes, amb uns dirigents que ens menteixen descarada-
ment, que ens amenacen, que ens insulten, que ens menyste-
nen, que volen anorrear descaradament la nostra llengua i 
cultura i que ho basen sense cap vergonya en el dret de con-
questa, que va arrencar dissortadament fa tres-cents anys, 
i que s’ha perpetuat amb episodis intermitents de violència 
militar.
I la nostra gent ja diu prou, però tampoc vol canviar el govern 
llunyà de Madrid per un govern proper que perpetuï les ma-
teixes males maneres de governar i amb aquelles mateixes 
històriques famílies i algunes nouvingudes que sempre han 
controlat el país, fent i desfent al seu gust i surant hàbilment 
pel damunt de tots els atzars de la nostra agitada història.
No, no volem un govern català amb la mateixa mena de polí-
tics que ens han governat fins ara, que han buscat el seu pro-
fit personal, que han traït sense manies els seus programes 
i els seus votants i que han portat el país a l’actual situació.
El pitjor que ens passa no és, però, la situació de misèria eco-
nòmica de tantes famílies, el pitjor és la situació de misèria 
moral i ètica de la societat actual, a la qual alguns encara 
li diuen benestant –quina ironia! Avui som en força mesura 
una societat amb símptomes de decadència i les darreres en-
questes a nivell mundial situen educativament el nostre país 
en una posició llastimosa. Una política de control dels mitjans 
informatius ens fa beure a galet i ens fan creure el que no 
som. Ens distreuen amb el circ mediàtic, que ja no és llençar 
cristians a les feres, però sí atipar-nos de futbol i espectacles 
i facilitar al màxim un consumisme de tota mena, que ens han 
fet creure imprescindible, mentre alcen les taxes educatives 
i dificulten l’accés a l’ensenyament universitari a nivells que 
ja crèiem oblidats, assolint de nou l’objectiu que només una 
elit de privilegiats accedeixi a la formació de qualitat, que els 
permeti el còmode govern d’una massa cada cop més gran 
de moderns esclaus ancorats en un analfabetisme social in-
acceptable.
Davant d’aquest panorama, només una reacció ferma i deci-
dida de les classes populars pot afrontar la situació i rever-
tir-ne el sentit, i això no es pot fer quedant-nos a casa, hem 
de començar des de baix no permetent que les bases que 
sustenten aquest sistema segueixin perpetuant-lo.

Lluís Ràfols
Regidor socialista no adscrit
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Avui necessito parlar dels catalans que ens sentim espa-
nyols. Els catalans som el motor d’Espanya. Tant en eco-
nomia, com en estalvi i en responsabilitat.
Dit això, a Subirats podem estar orgullosos de l’empenta 
que tenim en el sector empresarial. S’han creat recent-
ment un gran nombre d’empreses noves, i això aporta un 
creixement econòmic a Subirats, però també a Catalunya. 
I on van a parar els tributs d’aquestes empreses? A l’Ajun-
tament de Subirats.
I l’Ajuntament hauria d’estar utilitzant aquests impostos 
per millorar el transport públic, les guarderies, el transport 
escolar, la neteja de carrers, la vigilància o les infraestruc-
tures viàries. Només es preocupa de la independència.
Els veïns i les veïnes de Subirats necessitem més vigilàn-
cia, més transport públic, més seguretat, papereres als 
carrers, voreres sense barreres arquitectòniques... No 
acceptem que Subirats sigui un nucli on tots ens sentim 
abandonats.
Es pot ser independentista, i catalanista, però quan ets 
responsable d’un municipi, s’ha de treballar per l’interès 

de tots els ciutadans. Necessitem a l’Ajuntament persones 
que aportin seguretat.

Tal i com ho fa el govern espanyol, que té un compromís 
ferm amb els ciutadans, especialment amb els més vul-
nerables. Una agenda social amb un conjunt de mesures 
per fomentar l’ocupació, l’educació i la igualtat de tots els 
espanyols, també dels catalans.

L’agenda social del Partit Popular inclou: un Pla de Disca-
pacitat amb un pressupost de 3.093 milions € i 96 mesu-
res per protegir els drets i garantir la plena igualtat de les 
persones amb discapacitats; una Estratègia i Pla d’Acció 
de Joventut, instrument integrador de totes les polítiques i 
recursos disponibles amb gairebé 3.000 milions € per tres 
anys, i un Pla d’Igualtat entre Dones i Homes.

El PPC de Subirats apostem per un Subirats de tots.

Visca Subirats.

Dolors Morera Solà
Grup Municipal del PPCatalà a Subirats
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7 D’OCTUBRE
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
• A les 8 del vespre, 2a Assemblea Municipal 

Oberta. Acte organitzat per la Regidoria de 
Participació Ciutadana.

9 D’OCTUBRE
ORDAL
• A les 8 del vespre a l’Ateneu Ordalenc, Curs 

d’història: Segles XVI i XVII, a càrrec de Jordi 
Vidal. Acte organitzat per la Regidoria de Cultura.

12 D’OCTUBRE 
FIRA DE LA GARLANDA A ORDAL (de 10.00 a 
18.00).

16 D’OCTUBRE
SANT PAU D’ORDAL
• A les 8 del vespre al Centre Agrícola, Curs 

d’història: Segle XVII: dos municipis, a càrrec de 
Marcel Gabarró. Acte organitzat per la Regidoria de 
Cultura.

18 I 19 D’OCTUBRE
FESTA DEL MOST DE LAVERN

23 D’OCTUBRE
CAN CARTRÓ
• A les 8 del vespre al Centre Cultural, Curs 

d’història: La Guerra del Francès i les carlinades, 
a càrrec de Ramon Arnabat. Acte organitzat per la 
Regidoria de Cultura.

24, 25 I 26 D’OCTUBRE 
FESTA MAJOR DE CA L’AVI

26 D’OCTUBRE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
• VIII Cursa Solidària País del Cava. Tots els diners 

aniran destinats a la Marató de TV3. Acte organitzat 
per la Regidoria d’Esports.

FESTA DEL MOST DE CAN CARTRÓ

30 D’OCTUBRE
CA L’AVI
• A les 8 del vespre al Centre Cultural i Recratiu, Curs 

d’història: Propietaris i rabassaires, a càrrec de 
Josep Colomé. Acte organitzat per la Regidoria de 
Cultura.

2 DE NOVEMBRE
LAVERN
• A les 10 del matí, IV Cursa de les Caves. Acte 

organitzat per la Regidoria d’Esports. Preu: 10 €.

6 DE NOVEMBRE

LAVERN
• A les 8 del vespre a l’Ateneu, Curs d’història: 

Renaixença i catalanisme, a càrrec de Fèlix 
Vilagrassa. Acte organitzat per la Regidoria de 
Cultura.

13 DE NOVEMBRE

ORDAL
• A les 8 del vespre a l’Ateneu Ordalenc, Curs 

d’història: República i guerra, a càrrec de Josep 
Mata i Joan M. Girona. Acte organitzat per la 
Regidoria de Cultura.

20 DE NOVEMBRE

SANT PAU
• A les 8 del vespre al Centre Agrícola, Curs 

d’història: El franquisme, càrrec de Josep Mata i 
Joan M. Girona. Acte organitzat per la Regidoria de 
Cultura.

30 DE NOVEMBRE

SUBIRATS TASTA’L 2014
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L’entrevista
Andreu Agüera-Donay
La veritat és que no podem presentar l’Andreu Agüera-Donay 
d’una manera convencional, perquè no ho és, com es podria 
pensar si ens limitem a dir que l’Andreu Agüera va néixer a la bar-
celonina Esquerra de l’Eixample, va passar els estius de la seva 
infància a Albinyana, es va llicenciar en Geologia, és professor, i, 
ara, des de fa uns vint-i-cinc anys, resideix a Casablanca.
Li pregunto com es defineix a banda de geòleg:
El camp de recerca que des de fa uns quinze anys centra el meus 
esforços és la Micropaleontologia. Més concretament, les algues 
fòssils. Vaig començar a estudiar el cretaci i ara treballo sobre el 
miocè del Penedès.
En els darrers dos anys m’he dedicat a la investigació en Història 
de la Ciència, en el camp de la recerca biomèdica. Catalunya es 
troba entre els països punters en aquesta disciplina a través dels 
instituts del CERCA, dels hospitals i de les universitats. El meu 
treball en aquest camp se centra en el desenvolupament de la 
recerca biomèdica a Catalunya des de la transició fins al 2010.
Torno enrere, intentant de seguir el fil de la seva trajectòria perso-
nal, i li pregunto pel llibre que no fa gaire va presentar, El massís 
cavernós d’Albinyana i del qual em porta un exemplar que a ho-
res d’ara he llegit d’una tirada.
Per definir aquest llibre, a banda d’una crònica de joventut, po-
dem dir que és un resum de com va entrar en el món de l’es-
peleologia i com s’hi va ficar de ple, i és alhora l’“excusa” que 
li permet dur a terme una reflexió de la seva visió de la vida i la 
societat, tal com deixa entreveure el subtítol Memòries, que tro-
bem en lletra petita a la portada del llibre. És un relat àgil, a voltes 
agredolç, que tot fent balanç d’una peripècia vital és alhora una 
bella mostra introspectiva de la seva personalitat. Fa servir de fil 
argumental la recerca de coves i avencs que portà a terme en la 
seva joventut, amb tota una colla d’amics, a les muntanyes d’Al-
binyana, des dels deu anys, quan va visitar per primera vegada 
la cova de la Vallmajor, que el va fascinar, fins als nostres dies.
Sóc espeleòleg i això vol dir, amb tota la complexitat que conté el 
terme, estudiós, des de la vesant científica, del món subterrani. I 
no sóc un “explorador de cavernes”, aclareix amb rotunditat. I vol 
dir també que aquest món subterrani abasta per a mi no sols la 
formació i evolució de les cavernes des del punt de vista geològic, 
sinó també la vida que es desenvolupa en aquestes condicions 
tan especials. Entre altres puc anotar en el meu haver el desco-
briment de dos aràcnids i un isòpode fet durant una expedició al 
sistema Cuevas del Viento a Tenerife. Sobre el conjunt espeleolò-
gic d’Albinyana, i fruit de la recopilació dels treballs fets els anys 
60 i 70, he presentat ponències a diversos congressos nacionals 
(Madrid 1974 i Marbella 1976) i internacionals (Sheffield, Angla-
terr, 1977). Tot això es va complementar amb un treball publicat a 
la revista especialitzada Mes Avall i produït el 1977 des de la Sec-
ció d’Exploracions Subterrànies (SES) del CE Puigmal barceloní.
Recentment he assistit, aquest mateix any, a una Reunió Interna-
cional d’Espeleologia a França, centrada en l’estudi de Le Gouffre 
Berger, una de les coves més profundes del món que arriba als 
1.271 m de profunditat i que es troba al poble d’Engins al massís 
del Vercors (Isère), i que es dóna la mà en nivells de profunditat 
amb l’avenc navarrès de la Pierre San Martín.
L’espelonàutica
Us preguntareu ara què carai vol dir això i què té a veure amb 
l’Andreu Agüera. Doncs veureu, un dels aspectes que van pre-
ocupar els científics que preparaven les primeres expedicions 
a l’espai era estudiar les reaccions de l’ésser humà en unes 
condicions atípiques, aïllat de la referència al cicle dia-nit (cicle 
circadiari) i alhora sotmès a l’aïllament sensorial, si exceptuem 
l’absència de gravetat que es dóna en una nau espacial, i el lloc 
idoni per experimentar-ho és un llarg aïllament en una caverna 
o avenc i amb un dispositiu que impedeixi el contacte humà de 
manera perllongada.
Després de llargs i complicats preparatius i sota la deguda su-
pervisió mèdica i el necessari equip de suport, va fer aquesta 

experiència personal a l’avenc Artús d’Albinyana el 1978. No 
podem en aquesta plana fer-ne un relat més prolix ni tampoc 
d’altres experiències en les quals va col·laborar amb l’equip ni 
d’ulteriors intents que van quedar en projecte.
Estudis al voltant del conreu de la vinya. La influència del 
terreny en la producció vitivinícola. El sorgiment de la 
paraula “terrer”
Tots els que estudien agricultura tenen una assignatura que és 
l’Edafologia, l’estudi del sòl dels terrenys on es desenvolupa 
l’activitat agrària. Moltes són les disciplines que incideixen en 
l’edafologia i hi aporten coneixement. La geologia, la química, 
la física, la biologia ens donen coneixements per entendre com 
es formen els sòls agrícoles, la seva estructura, la circulació i 
emmagatzematge de l’aigua, els minerals que hi són presents i 
com actuen, la influència del clima, la intervenció humana, etc.
Les característiques edàfiques del sòl d’un territori que fan que 
sigui diferent d’un altre i que tenen influència en les caracterís-
tiques dels vins que s’hi fan han estat també objecte del seu 
estudi des del 2000, per encàrrec d’algunes finques i caves pe-
nedesenques, i això l’ha portat a posar en valor i donar-li de nou 
ús habitual a un vocable català que és el de terrer, per tal de 
substituir el gal·licisme terroir que es venia utilitzant en el sector 
enològic.
Actualment un terrer és una unitat física delimitable, cartografi-
able, una unitat històrica i cultural, i síntesi de tots els elements 
materials i anímics que intervenen en el quefer vitivinícola. Tot 
orientat cap a l’objectiu de treure el millor resultat dels potenci-
als existents d’ordre geològic, biològic, mediambiental i humà. El 
producte final ha de ser singular, com ho és el propi terrer d’on 
procedeix. En definitiva, el terrer és una unitat geològica, geomor-
fològica, edàfica, hidrogeològica, (micro)climàtica, que presenta 
les característiques òptimes per tal que, mitjançant una política 
ampelogràfica, de treball vitivinícola correcta, proporcioni el millor 
resultat possible en els productes finals.
Si bé sembla un concepte innovador, no exactament igual al de 
terroir, ha fet fortuna, sent amplament difós en els àmbits del món 
del vi, tot i que segons l’Andreu a voltes mal utilitzat.
És molt recomanable llegir amb atenció els articles i les comuni-
cacions sobre els sòls vitícoles del Penedès publicats a la Revis-
ta Tècnica ACE de l’Associació Catalana d’Enòlegs. I és especi-
alment interessant la valoració crítica dels intents de zonificació 
i classificació del territori, portats a terme per la DO Penedès, on 
planteja la dificultat de simplificar aquesta zonificació, i defensa 
que cal fer-la de forma més específica a escales petites (1:5000 
i 1:1000), ja que la gran diversitat de sòls i la variabilitat d’acci-
dents geològics que són presents en la formació i l’evolució del 
Penedès i les intervencions humanes subsegüents així semblen 
aconsellar-ho. Això fa necessari un cop més la utilització del con-
cepte de terrer per portar-ho a terme.
Agraïm a l’Andreu aquesta llarga i plaent conversa que, malgrat 
resumida, ens aproxima al retrat no convencional amb què el 
definíem al principi.


