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ESPORTS

GENT GRAN

7a Pedalada Rocallons

Nou espai
lúdic per a la gent
gran

Trobada d’entitats en el marc de la celebració dels actes
del 250è aniversari de la Independència
de Sant Sadurní de Subirats

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI

Emergències_________________________112
Ajuntament___________________________938 993 011
Avaries Aigües_______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal___________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern________938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal______________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau__________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern____________938 994 267
Farmàcia d’Ordal_____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau_________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats________938 993 499
Residència Castell de Subirats_________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal)__________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern_____________938 994 170
Ateneu Ordalenc_____________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau___________938 993 394
Fundació Pro Penedès________________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal__________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau______________938 993 393
Escola Subirats (Lavern)_______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)_______________938 179 884
Escola Sant Jordi (Sant Pau)___________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní___938 912 061
Taxis
Xavier Anglada_______________________619 144 943
Autocars Vendrell_____________________938 922 544
669 776 868

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran
CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres, de 9 a 12 h
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 13.30 h
DEIXALLERIA
Dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 14 h

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Dilluns de 9 a 11 h
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h
TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h

COMARCA

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

Consell Comarcal de l’Alt Penedès______938 900 000
Bombers de Vilafranca________________938 922 080
CAP Alt Penedès_____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca_______________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca______938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles______________977 393 715
ITV de Vilafranca_____________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní____936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca_____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca___938 172 845

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

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

• Llorenç Ros i Peiron rospll@diba.cat
Serveis, Medi Ambient i Participació Ciutadana
Dijous, de 18.30 a 21 h (visites concertades)
Dissabtes, de 10 a 13 h

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

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

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

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Altres dies (visites concertades)
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Índex / Editorial
Benvolguts veïns i veïnes,

Índex

En aquestes dates cal primer que tot felicitar les festes, i en nom de tot el consistori us desitjo un bon Nadal i feliç any nou. Espero de tot cor que sigui així i
que la situació del nostre país i municipi pugui millorar i aconseguir recuperar la
il·lusió i les quotes de benestar d’anys anteriors.
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Aquest any estem vivint uns episodis que si ens els expliquessin altres països
de la vella Europa no sé si els entendríem, són gairebé de ficció i recorden més
novel·les d’un passat que no pas el present i el futur del nostre poble.
Sortosament la gent del nostre país ha madurat i malgrat les amenaces que han
caigut de tot arreu, plagues, misèria, aïllament internacional, l’excomunicació
d’Europa que algú aventura i la persecució contra voluntaris, càrrecs electes,
funcionaris i directors de centres educatius, no ha estat el fracàs que ells esperaven sinó tot un èxit.
Tots els que hi vam participar ens inculparíem per la democràcia si fos el cas i
no ens arronsarem en la defensa de les llibertats del nostre poble. Exigim i volem
més democràcia i resoldre aquest punt d’inflexió com cal, amb democràcia.
Moltes gràcies als voluntaris que el 9 de novembre van fer possible la festa més
participativa, democràtica, reivindicativa i carregada d’identitat nacional que ha
viscut el nostre país en els darrers quaranta anys. Molts no es podien imaginar
que mai es votés el que s’estava votant, i si es votava el que es votava és sobretot gràcies a la societat civil i a col·lectius com l’Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural i altres entitats que han demostrat del que són capaços
de fer, en aconseguir que una gran part dels partits polítics catalans aquell dia
treballessin per una mateixa causa.
El 25 de novembre, el President, davant la manca de diàleg amb el Govern espanyol obria l’escenari d’unes eleccions anticipades que podrien ser plebiscitàries.
És cert que no tot suma per aconseguir majories, però fóra bo que tot allò que
pogués sumar s’unís sota un mateix paraigües i recordéssim la frase d’en Pla,
“el que més s’assembla a un espanyol de dretes és un espanyol d’esquerres”.
Ells ho tenen claríssim, no ens deixem convèncer per noves agrupacions que
ens vendran noves camàndules, sempre ha passat el mateix, sortiran salvadors
de la pàtria; el problema ara és de la metròpoli com ells la veuen, i nosaltres els
hem de facilitar la solució, ja no és el nostre problema.
Sincerament, els que em coneixen saben que no sóc pas radical en la idea, i
que fa uns anys enrere defensava altres possibles plantejaments si eren solució
de majories, però ara i després de veure com el govern polititza la justícia, com
dirigeix la Fiscalia, tenint un President i dos consellers inculpats per defensar la
voluntat d’un poble, ara més que mai demano arreu la unitat que jo vaig viure el
dia 9 de novembre a Subirats, on de forma majoritària vam poder participar en
la festa de la democràcia, i ajudar a omplir una de les pàgines de la historia del
nostre país.
Moltes gràcies a tots els voluntaris, companys de l’assemblea, regidors i directora! Els veïns de Subirats van poder expressar la seva voluntat tot i ser el nou 9N
una consulta participativa allunyada del que hauríem volgut que fos.
L’Ajuntament aprovarà en el darrer Ple el pressupost per l’exercici del 2015,
un pressupost ajustat a les necessitats del municipi que compleix amb la llei
de “l’equilibri pressupostari”, regla bàsica que tot ajuntament ha de complir. És
important complir amb la regla de l’estabilitat per poder gaudir de la independència municipal i poder administrar els nostres recursos ordinaris tal i com s’ha
vingut fent al llarg de la democràcia, no tenir el risc de ser intervinguts i poder
gaudir d’aquesta autonomia que ens permet nodrir un seguit d’entitats o participar en la subvenció de serveis deficitaris.
Amb aquest pressupost som conscients que no arribem a tot arreu i en aquest
exercici l’Ajuntament ha de donar solució, també, a la urbanització del barri de
la Guàrdia conjuntament amb l’aportació dels veïns, obra important que condicionarà gran part del pressupost, una obra que cal executar ja si no es vol perdre
una subvenció que altres governs van aconseguir.
El nou pressupost, però, no cau en el parany d’aturar-ho tot i perdre oportunitats de futur, ni oblidar la
gent gran, la justícia social, la factura de l’ensenyament, les activitats esportives, culturals i de lleure que
portem a terme, també, amb les entitats i els nostres
ateneus i centres. I en la mesura que es pot, l’Ajuntament en aquests pressupostos així ho reflecteix,
tenint l’equilibri necessari per afrontar el 2015 amb
plenes garanties.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Governació / Territori
Ordenances fiscals
nària. Tot i així, per evitar un increment més important de
la taxa, s’ha hagut de compensar amb diners del fons de
reposició.

Recentment s’han aprovat, inicialment, les ordenances fiscals per a l’exercici 2015. Després del temps reglamentari
perquè el ciutadà pugui presentar les al·legacions pertinents, seran aprovades definitivament en el pròxim Ple
que se celebrarà a mitjans del mes de desembre.

La taxa de la brossa s’ha mantingut. No s’ha pogut reduir
a causa de la desviació negativa ara com ara d’uns 9,8 mil
euros aproximadament.

En moltes ocasions ja s’ha dit que l’aprovació de les ordenances fiscals és tan o més important que l’aprovació del
pressupost. Si bé aquest afecta la ciutadania en el sentit
dels possibles projectes que es puguin dur a terme en el
municipi, les ordenances fiscals l’afecten des d’un punt de
vista fiscal.

S’ha de tenir en compte que existeix algun servei totalment
deficitari, com les llars d’infants.
En definitiva, podem dir que enguany, des del punt de vista fiscal, poques variacions hi ha hagut.

Enguany les ordenances s’han congelat per al 2015, a excepció del cànon de l’aigua que s’ha apujat en un 1,3%
lineal motivat, per l’endeutament històric de la concessio-

Les poques variacions que s’han portat a terme han estat
més aviat en el seu redactat estrictament jurídic.

Cessió dels terrenys del
camp de futbol de Can Cartró a l’Ajuntament
El dia 13 de juny del 2012 es
va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Subirats i l’Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu mitjançant el qual
aquest cedia els terrenys del
camp de futbol de Can Cartró
a canvi de la inclusió de la masia de Ca l’Escudé i terrenys
de la finca en un sector a desenvolupar mitjançant un Pla
de millora urbana que permetés l’ús sanitàrio-assistencial,
entre altres.

Regidoria
d’Urbanisme

Els terrenys del camp de futbol de Can Cartró eren propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, el qual
els va rebre per donació de l’anterior propietària. Aquests
terrenys formaven part d’una finca més gran, on hi havia
també la masia de Mas Escudé.

terrenys del camp de futbol de Can Cartró a l’Ajuntament
de Subirats.
Amb aquesta cessió els terrenys ocupats pel terreny de
joc, els vestidors, la zona d’aparcament i els talussos fins
al torrent del camp de futbol de Can Cartró resten de propietat municipal.

Una vegada aprovat el Pla s’ha procedit a materialitzar la
cessió del terrenys amb la signatura, el dia 11 de novembre del 2014, de l’escriptura de segregació i cessió dels

Arranjament del carrer de la Figuera
i del carrer de la Creu d’Ordal
A principis de novembre s’ha millorat el ferm de l’extrem del carrer de la Figuera al poble d’Ordal mitjançant una pavimentació
asfàltica de 5 m d’amplada i una cuneta de recollida d’aigües
plujanes amb embornal de desguàs. S’ha reforçat també l’enllumenat públic del mateix tram de carrer amb quatre punts de llum
addicionals. Aquestes obres han estat finançades entre l’Ajuntament i el conjunt de veïns, de comú acord amb els propietaris de
les parcel·les beneficiades per sufragar la meitat del cost de la
millora. Les obres les ha realitzat l’empresa Gras SA per import
de 26.940,12 €. També s’ha afegit una capa d’aglomerat asfàltic
sobre la pavimentació existent a l’extrem del carrer de la Creu al
poble d’Ordal, des de la cruïlla amb el carrer Figuera i fins a la
corba davant la rectoria. Al mateix temps s’ha eixamplat lleugerament l’espai pavimentat a la mateixa corba, per tal de millorar
la visibilitat i la seguretat de vianants i vehicles rodats. Les obres
les ha realitzat la mateixa empresa per import de 9.478,66 €.
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Territori
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Execució d’una part de la
primera fase de la Plaça dels
Casots

Pavimentació de
l’aparcament d’Ordal

A principis d’octubre s’ha pavimentat amb aglomerat asfàltic l’esplanada situada al costat de la
carretera nacional utilitzada com a aparcament del
poble d’Ordal. Prèviament a l’obra de pavimentació
els terrenys van ser cedits anticipadament per les
senyores Ayxelà al municipi, en el marc del planejament urbanístic aprovat l’any passat. A més de la
pavimentació de l’aparcament, també s’ha millorat
el ferm malmès situat entre la cruïlla del carrer del
Parc amb el carrer del Sol i la sortida a la carretera
nacional, al costat del semàfor de control de velocitat. S’ha realitzat la instal·lació d’embornals d’evacuació d’aigües de pluja a llarg de l’esplanada, i
la senyalització de les places d’aparcament i llocs
de càrrega i descàrrega mitjançant senyals verticals i pintura sobre el paviment. Les obres, les ha
realitzat l’empresa Tecnofirmes SA per import de
53.998,80 €.

A mitjans d’octubre s’ha realitzat la pavimentació d’una
pista o paviment de formigó lliscat acolorit de mides 24 m
de llargada i 18 m d’amplada i s’ha instal·lat una cistella
de bàsquet metàl·lica. Aquesta plataforma tindrà ús polivalent, tant per a ús de jocs esportius com per a celebracions o reunions socials. Per a la pavimentació de la pista
ha calgut anivellar prèviament tot l’àmbit, i realitzar la contenció de terres amb un mur de formigó armat. Enguany
s’han pogut executar aquestes obres d’acord amb la reserva econòmica pressupostada, i es preveu continuar les
obres de pavimentació de la vorera, contenció de terres i
instal·lació de dues porteries durant el proper 2015. Les
obres de la primera fase de la plaça les ha realitzat l’empresa Treballs d’Edificació Duran SL, i tindran un cost de
41.161,10 €, dels quals 20.000 € corresponen a les obres
realitzades aquest any 2014.

Represa de les obres de la variant de Vallirana
Aquesta setmana han començat els
preparatius per a la represa de les
obres de construcció de la variant de
Vallirana després de deu anys d’haver-se iniciat aquesta obra fins ara inacabada per falta de pressupost. Durant el 2014 es destinaran 200.000 €
a treballs de manteniment dins i fora
del túnel de Cervelló i durant l’any
2015 es destinaran 18 milions d’€ per
finalitzar l’obra.
En un acte reivindicatiu que va tenir
lloc el març del 2012 a l’Ajuntament
de Vallirana, representants de totes
les institucions del territori (Ajuntament
de Vallirana, Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, Ajuntament de Subirats
i Ajuntament Cervelló i representants
de PIMEC Baix Llobregat, CCOO,
UGT i Plataforma per al Transport Públic) van reclamar al Ministeri de Foment i al Govern de la Generalitat que

finalitzessin les obres de construcció
de la variant de Vallirana.
La variant de Vallirana ha de tenir un
recorregut total de 2 quilòmetres i 100
metres, dels quals se n’han construït
més de la meitat. Des de sempre, la
N-340 travessa la població de Vallirana i, des de fa molts anys, la congestió urbana derivada del tràfic ha
esdevingut un element distorsionador
de la vida quotidiana dels seus veïns.
La N-340 és l’única carretera gratuïta
que uneix la comarca de l’Alt Penedès amb el Baix Llobregat i que uneix
ambdues comarques amb Barcelona. Les dificultats de pas per Vallirana han fet que les comarques del
Baix Llobregat i l’Alt Penedès hagin
viscut, en part, donant-se l’esquena.
De fet, la circulació per la N-340 en
aquest tram és ara més lenta que als
anys 30, tot i que la carretera és més
5

ampla i està més ben pavimentada i
els vehicles són molt més ràpids i potents. A més, la variant de Vallirana
és una via d’entrada a l’Alt Penedès,
amb molts recursos enoturístics al
seu voltant, i per tant una ruta enoturística de la comarca
El fet que l’alternativa als embussos
sigui l’autopista de peatge fa que
moltes persones no puguin accedir
per motius econòmics als recursos
educatius, sanitaris, culturals, d’oci,
etc. de la capital catalana. Per tots
aquests motius, la construcció de la
variant és una reivindicació històrica.
Vilafranca del Penedès,
18 de novembre del 2014
Informació facilitada per la cap
del Servei de Comunicació i
Cultura del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, Cristina Sàenz de
Santamaria i Freixes

Territori
Obres a la rotonda de Casablanca
Ja han estat gestionades les expropiacions necessàries
amb els particulars afectats, i també per part de l’Ajuntament s’han posat a disposició de la Diputació els seus
terrenys afectats per a l’execució de les obres.

En data 9 d’octubre es va subscriure entre l’Ajuntament i
la Diputació de Barcelona el Conveni per a la “Millora de
l’accés a la Urbanització Casablanca des de la carretera
C-2243b al terme municipal de Subirats” dins el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”

En els propers dos o tres mesos serà també la Diputació qui gestionarà el procediment de contractació de les
obres i qui en farà el seguiment durant la seva execució.

El cost total de les obres segons el projecte aprovat definitivament és d’1.264.655,45 €, dels quals la Diputació de
Barcelona n’aportarà 1.222.734,02 i l’Ajuntament 185.000.

Adjudicació de les obres d’urbanització
del carreró Pere Grau de Lavern
licitació. En aquest cas va ser l’empresa Construccions F. Munné la que va fer la millor oferta, sobretot en
l’apartat de les millores, que consistien en la instal·lació
de l’enllumenat, la millora dels drenatges de l’aigua de
pluja, la plantació d’espècies vegetals als parterres i la
col·locació de mobiliari.
En aquestes obres es refarà la part del passatge que
es va esllavissar i es consolidaran les parts inestables
amb murs de pedra d’escullera. Una vegada aconseguida l’estabilitat del terreny, es procedirà a instal·lar
l’enllumenat, amb xarxa soterrada, a la pavimentació
amb formigó raspallat i a la col·locació de baranes de
protecció i plantacions a les zones enjardinades.
Per poder executar els murs de suport de les terres i
per poder ampliar algunes zones del carreró, ha estat
necessari d’adquirir terrenys de propietat particular.
Aquest procés s’ha fet signant convenis d’adquisició
dels terrenys amb cinc veïns del carrer.

El dia 12 de novembre d’enguany es van adjudicar les
obres d’urbanització del carreró Pere Grau de Lavern a
l’empresa Construcions Munné SA. Al concurs, hi van
participar també les empreses Proconsroman SL i Excavacions Extesa SL. La valoració per escollir l’empresa adjudicatària es fonamentava en l’oferta d’una sèrie
de millores al projecte i en la baixa respecte al preu de

Les obres està previst que comencin el mes de desembre amb la preparació de les bases per a la construcció dels murs i que continuïn durant els primers mesos
de l’any següent.

Adjudicació de la passarel·la d’Ordal
Davant l’estat de deteriorament de la
passarel·la, que es poden resumir en
els següents aspectes:
- Processos de corrosió a la cara superior de la biga estructural principal.
-
Trencament, desgast i armats al
descobert de les llosetes de pavimentació.
- Esquerdat del graonat de l’extrem
sud.
- Deformabilitat excessiva no acceptable per normativa ni pel confort
dels usuaris.
Es va procedir a la redacció d’un projecte executiu per adequar-la a les
exigències normatives actuals.

En data 18 de novembre ha estat
aprovat definitivament el projecte de
les obres “Reforç de la passarel·la i
execució de nous accessos ubicats
al p.q. 342,90 de l’N-340 de València
a Molins de Rei al T.M. de Subirats”.
El projecte es troba dividit en dues
fases. La primera, per un import de
84.012,20 €, consisteix en l’arranjament de l’estructura, i la segona, per
un import de 122.671,21 €, consisteix
en la construcció de rampes i baranes. Ambdues fases sumen un total
de 206.683,41 € (IVA inclòs).
Com a resultat del procediment de
contractació tramitat en data 26 de
novembre, ha estat adjudicada l’execució de la primera fase a Construccions F. Munné SA per un import de
6

82.617,59 €, amb una durada prevista de quatre mesos.
Aquesta fase consistirà en el desmuntatge dels elements que cal substituir, el reforç de la passarel·la amb els
elements bàsics per garantir-ne la resistència per ser moguda de lloc, la
seva retirada i col·locació al costat de
la carretera per poder procedir a la
col·locació de la resta d’elements de
reforç i seguretat, així com una nova
barana, el tall i la preparació dels
murs de suport, la col·locació de la
passarel·la a la cota definitiva sobre
les noves bases i els treballs de pintat
i acabat.
Aquesta obra serà finançada en part
pel PUOSC amb 49.198,98 € i la resta
per l’Ajuntament amb 34.813,22 €.
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Projecte de l’estació depuradora d’aigües residuals a
Cantallops
El nucli de Cantallops, a cavall
dels municipis de Subirats i Avinyonet del Penedès, no disposa
de cap sistema de tractament de
les aigües residuals que produeix.
Davant d’aquesta problemàtica,
els dos ajuntaments van signar un
conveni de col·laboració per projectar, construir i posar en marxa
aquest sistema de depuració d’aigües residuals.

Diagrama de procés
Resumeix en un diagrama tots els processos de depuració

Es va encarregar el projecte l’enginyeria Philae, que a partir d’una
memòria valorada redactada pels
dos ajuntaments l’ha desenvolupat
totalment. Aquest projecte defineix:
-
Prolongació de les dues clavegueres existents al costat nord del
nucli (banda d’Avinyonet i banda
de Subirats), fins a connectar-les
en un únic punt.
-
Construcció d’un bombeig d’aigües residuals al punt de connexió de les dues xarxes del costat
nord, i d’una canonada d’impulsió
per sota de la carretera N-340 fins
a l’altre costat (costat sud).
-
Prolongació de les dues clavegueres existents al costat sud (de
Subirats i d’Avinyonet), i connexió
amb la canonada d’impulsió del
bombeig del costat nord.
-
Construcció d’un únic col·lector
que haurà recollit tots els abocaments, fins a la parcel·la on es
preveu ubicar l’estació depuradora, al terme municipal d’Avinyonet
del Penedès, al costat del torrent
de Can Ràfols dels Caus.
- Construcció d’una estació depuradora per a aigües residuals, formada per reixes de desbast, tanc
Imhoff i filtres subsuperficials.

d’aquest tipus que està funcionant
satisfactòriament des de fa cinc
anys, amb autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La depuradora estarà formada pels
següents subsistemes:
- Reixa de separació de sòlids gruixuts
- Reixa de separació de sòlids fins
- Tanc Imhoff (decantador primari i
digestor anaeròbic de fangs)
- Filtres subsuperficials

Tot el sistema funciona sense aportació d’energia, exceptuant els
braços automàtics que netegen
les dues reixes, que requereixen
energia elèctrica, que es produirà
mitjançant plaques fotovoltaiques.
Els filtres subsuperficials que constitueixen l’última part del procés de
depuració, són llacunes impermeabilitzades de poca fondària (menys
d’1 m.), amb un llit de graves on es
planta vegetació pròpia de zones
humides, mentre que l’aigua va circulant entre les graves pel fons de
la llacuna.

Planta general
Reflecteix en planta la implantació de la
depuradora i els seus processos

Amb la construcció d’aquesta depuradora es netejarà el torrent de
Can Ràfols dels Caus, els entorns
de Cantallops i s’eliminaran els
abocaments d’aigua residual a la
zona.
El sistema de depuració projectat
és un sistema molt respectuós amb
el medi ambient, i que no té consum d’energia elèctrica. A Alió (Alt
Camp) ja existeix una depuradora
7
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Obres de millora de l’accés al poble de Ca l’Avi
Una de les prioritats viàries de
l’Ajuntament de Subirats ha
estat la millora de l’accés al
poble de Ca l’Avi. Després de
diferents gestions amb la Diputació de Barcelona, aquesta
ha redactat un projecte per a la
millora de la carretera que passa per Ca l’Avi, que consisteix
en la modificació del traçat per
millorar la visibilitat i el pendent.
El projecte contempla adreçar
la corba de davant l’accés i
millorar-lo. Les obres consistiran en la construcció d’un
mur d’escullera de suport de
les terres, la formació dels vorals i conduccions de recollida
d’aigües, la pavimentació amb
aglomerat asfàltic i la senyalització.
Un factor que ha permès que aquesta obra es planifiqui dins aquest any ha estat la col·laboració de l’Ajuntament
amb l’adquisició dels terrenys necessaris per a l’ampliació de la carretera, ocupats actualment pel conreu de
vinya.

Acabament de les obres d’urbanització del carrer
de Darrere de Cantallops
El dia 30 d’octubre del 2014 es van
acabar les obres d’urbanització d’un
carrer a Cantallops. L’adjudicació
comportava la realització d’un seguit
de millores, com la pavimentació del
carreró que comunica amb la carretera, la realització d’una plataforma i
barana de protecció per situar-hi els
contenidors i el desviament del camí
de Can Massana, amb la formació
d’un mur d’escullera i el terraplenat
de la nova zona de camí. El desviament d’aquest camí es va acordar
l’any 2000 entre l’Ajuntament i el pro-

pietari dels terrenys adjacents al carrer, a canvi de la cessió de terrenys
per a l’eixamplament d’aquest carrer,
però fins ara no s’havia executat.
No s’han executat algunes millores
que figuraven al plec de clàusules
de contractació per no considerar-se
necessàries, com la sembra vegetal
o la col·locació d’una barana al talús.
Aquestes s’han descomptat del cost
final i han compensat el major cost
del terraplenat que ha resultat superior al previst.

El pressupost de l’obra previst al projecte era de 125.052,32 € i es va adjudicar per un total de 93.150,36 €.Al
final el cost total de l’obra, descomptant les millores no executades, ha
estat de 95.687,83 €.
En el finançament de l’obra, hi ha contribuït la Generalitat, mitjançant subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, amb un 56%; l’Ajuntament amb un 22% i el restant 22% a
repartir entre els veïns afectats.

Actuacions al pou de Cal Solà (els Casots)
subministrament s’ha mantingut sense cap afectació, va
quedar clar que el pou tenia problemes i que caldria fer-hi
una actuació important (un nou pou, o entubar amb una
nova camisa interior d’acer el pou existent).

Introducció
L’estiu de l’any 2010 es va procedir a la substitució de la
bomba del pou dels Casots, i es va trobar que a la cota
-208 apareixia una obstrucció provocada probablement
pel mateix entubat d’acer del pou, del qual se n’hauria
desprès una part, i no permetia baixar més la bomba (la
bomba abans estava instal·lada a cota -216). Com a conseqüència es va haver de col·locar la bomba a cota més
alta, i es van perdre 8 m de la columna d’aigua de què
es disposava anteriorment. Tot i així es va poder reemprendre el subministrament d’aigua, però, tot i que aquest

Vista la situació, l’Ajuntament de Subirats va demanar el
subministrament d’Aigües Ter Llobregat a Lavern, per
disposar d’un subministrament alternatiu, davant de la
problemàtica apareguda al pou únic del sistema de distribució d’aigua abans descrit. Atès que aquesta connexió
d’aigua es realitza al dipòsit de Lavern, en un dels punts
baixos del sistema, s’ha hagut de realitzar una ampliació i
8

Territori

63 desembre 2014

modificació de la xarxa d’aigua en alta, que permet 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).

del tub d’acer de revestiment actual). Aquestes actuacions es van realitzar durant els mesos d’agost i setembre,
trobant-se que a partir de la cota -208 hi havia obstruccions molt importants bàsicament de materials metàl·lics (se
suposa que són parts del tub de revestiment antic, que
s’han desprès de l’entubat existent). Amb molta dificultat
es va poder perforar fins a la cota -230 tal com s’havia
previst, tot i que el nou entubat interior només va arribar a
la cota -221 (a partir d’aquesta cota la broca de perforació
va obrir un pas de diàmetre inferior als 273 mm del tub,
que permet el lliure pas de l’aigua, però ja no admet baixar
més avall el nou tub interior del pou).

Actuacions al pou dels Casots
El mes d’abril passat 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 totalitat del subministrament municipal d’aigua
a partir d’ATLL.
Un cop garantit el subministrament 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 del pou, havent-se comprovat que mantenia la
verticalitat.

Assegurada la supervivència del pou existent, amb la col·
locació fins a la cota -221 del nou tub d’acer interior es va
tornar a instal·lar el sistema de captació d’aigua, format
per una nova bomba de 75 kW col·locada a cota -220, i
una nova canonada d’impulsió d’aigua formada per tubs
d’acer inoxidable de 125 mm de diàmetre instal·lada a
l’interior del pou, des de la bomba fins a la instal·lació interior de la caseta existent (a partir d’aquest punt ja es
manté sense modificacions la instal·lació de canonades
existents).

A la vista de la informació disponible i dels criteris del
concessionari del servei d’aigua, es va acordar procedir
a reparar el pou, amb la col·locació de nous trams de canonada d’acer de 273x6 mm com a nou revestiment interior del pou existent (de 380 mm), utilitzant maquinària
de perforació de pous, amb l’ajuda de grua auxiliar, incloent-hi tasques de mandrilatge des de l’interior, als punts
on la nova canonada de revestiment no pogués avançar
normalment (d’entrada, i de manera ja coneguda, a partir
de la cota -204, que és on s’havia detectat el trencament

Posada en marxa
Finalment, el mes d’octubre es va poder posar en marxa
la instal·lació reformada, i es van assolir els objectius proposats, bombejant-se uns 50 m3/hora d’aigua, mantenint el
nivell de l’aigua del pou a la cota -204.

Campanya brossa

Regidoria
de Medi
Ambient

s’ensenyaran les dades de recollida, es farà un repàs a les
incidències i els problemes que s’estan tenint, es valorarà
quines coses caldria millorar... i es resoldran els dubtes
que puguin plantejar els assistents.

Durant el primer trimestre del
2015 es realitzarà una campanya informativa i de reforç en
relació a la recollida selectiva.

Concretament, es realitzaran
xerrades als diversos nuclis
de Subirats, en les quals s’explicarà com està funcionant la
recollida selectiva de les diferents fraccions de residus,

CÒP

Pròximament rebreu més informació detallada, amb el
calendari de les xerrades. Tots els assistents rebran un
obsequi.
Animem tothom a participar-hi!

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES
COMPOSTABLES

✁

IA NO
9

VÀL

IDA

Vegi el dors >
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Modificació del sistema de bonificacions
de la taxa d’escombraries
A les ordenances per al 2015 s’ha modificat el sistema de bonificacions que s’aplicava fins ara corresponents a l’ús de la deixalleria municipal (10%) i per
autocompostatge (20%).

nança als contribuents que acreditin que durant
l’exercici anterior al de la meritació de la taxa s’han
autogestionat la fracció orgànica de residus (auto·
compostatge) en condicions que no causin molèstia als veïns, ni problemes higiènics de cap mena.

Concretament, fins ara el procediment era el següent:

Per gaudir de qualsevol d’aquestes dues bonificacions (per ús de deixalleria o per autocompostatge)
caldrà adreçar la sol·licitud al Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament, que emetrà informe verificant que es compleixin les condicions per
obtenir la bonificació. El termini màxim per sol·licitar
les reduccions de la taxa recollides en aquest apartat es fixa en el 31 de gener.

- Presentar sol·licitud de bonificació a l’Ajuntament
(mitjançant uns formularis específics, i aportant
còpia del rebut de la taxa d’escombraries, dades
bancàries, DNI i la cartilla completa de la deixalleria si era el cas).
- L’Ajuntament comprova el compliment de les condicions per obtenir la bonificació sol·licitada i emet
un informe, que remet a l’ORGT perquè es procedeixi a fer la devolució corresponent al número de
compte indicat.

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:
2.1. Habitatges:
Per cada habitatge

Per al 2014 aquest procediment encara és vigent.

Habitatge amb reducció del 10%
(per ús de la deixalleria)

A partir del 2015 aquest sistema variarà lleugerament. Així doncs, l’ordenança estableix el següent:

Habitatge amb reducció del 20%
(per autocompostatge)

- S’aplicarà una reducció de la taxa del 10% de la
quota establerta a l’article 2.1 d’aquesta ordenança als subjectes passius que hagin acreditat un ús
regular i continuat de la deixalleria municipal durant
l’exercici anterior, i amb un mínim de 15 vegades
a l’any. Només es considerarà una bonificació per
unitat familiar i habitatge. L’acreditació de l’ús de la
deixalleria es limitarà a un ús diari per cada objecte
i subjecte tributari.

OBSEQUI:

132,00 €

Qui sol·liciti la reducció de la taxa i compleixi els requisits, directament pagarà el 10 o el 20% menys
en la taxa l’any següent. Així doncs, s’estalviarà el
tràmit de devolució –que solia ser bastant lent– i directament pagarà menys.

RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ A L’AJUNTAMENT DE
SUBIRATS O A QUALSEVOL ESTABLIMENT COL·LABORADOR
AMB PUNT DE VENTA DE BOSSES COMPOSTABLES:

IA NO

Cal Fèlix (CAN BATISTA), Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ),
El Xalet (CANTALLOPS), Local de l’AVV Barri de Sant Joan
(CASABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), Ca la Rita (EL
PAGO), L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal Miquel
del Jan (ORDAL), Cal Pelegrí (ORDAL), Carnisseria Cal Quim
(SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL)

VÀL

IDA

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen
fotocòpies ni impressions. Termini màxim fins al 31 de març del
2015)
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✁

2 PAQUETS DE
BOSSES
COMPOSTABLES

148,50 €

Per tant, caldrà sol·licitar-se d’igual forma, presentant la documentació a l’Ajuntament com a màxim
abans de cada 31 de gener, però en comptes d’haver-hi devolució, servirà per reduir la quota següent.

- S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% de la
quota establerta a l’article 2.1 d’aquesta orde-

CÒP

165,00 €
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La xarxa Subirats sense fils
L’empresa que presta el servei de connexió de xarxa sense fils és actualment Wifi Penedès.
Aquesta empresa, que té concessionat el servei de prestació de wifi, ha creat una nova línia
de connexions a internet per a empreses i professionals sota el nom de XTA.Cat, (Xarxes de
Telecomunicacions Alternatives), que ja està donant solucions a empreses de la comarca.

Serveis

Ofereix a tots els veïns el servei de telefonia fixa: inclou el manteniment de la línia i 2.000
minuts de trucades a fixos estatals. Hi ha la possibilitat de mantenir el mateix número de telèfon sense cap cost addicional; i en aquest cas, la mateixa empresa sol·licita la portabilitat
de la línia.

Per poder demanar informació sobre tots aquests serveis els veïns interessats poden adreçar-se a l’empresa Wifi Penedès, al telèfon 93 897 52 22, o bé per correu electrònic: info@wifipenedes.cat.

CONNEXIONS DISPONIBLES:
• Connexió bàsica d’1 Mb (per a aplicacions bàsiques i tauletes) per 12 €/mes (IVA inclòs)
• Connexió estàndard de 3 Mb (òptima per navegar, correu electrònic i jocs) per 18 €/mes
(IVA inclòs)
• Connexió Premium a partir de 6 Mb (streaming, smart TV, música, vídeo, clound, TV) per
24 €/mes (IVA inclòs)

Renovació de cartelleres municipals i veïnals
La Regidoria de Participació
Ciutadana va evidenciar que
calia facilitar algun sistema
per tal que les entitats i veïns de Subirats poguessin
col·locar la seva informació
en un lloc concret del municipi per donar-ne difusió. El
vigilant municipal va efectuar
un estudi de les cartelleres municipals, de les possibles
mancances i necessitats de recol·locació, i de cartelleres
d’informació ciutadana per a tot el veïnatge.

ja està col·locada, a la plaça Subirats i tots els veïns en fan
ús. Les altres cartelleres s’estan construint i properament
es distribuiran per Lavern, Ordal, Can Cartró i Ca l’Avi.

Regidoria de
Participació
Ciutadana

A banda, s’estan substituint les antigues cartelleres municipals per unes que tenen més espai útil, permetent així
que hi pugui haver penjada més informació en un mateix
temps. A banda, també s’està fent una distribució diferent
dels punts on eren les cartelleres. Es distribuiran en punts
més estratègics, perquè els veïns de les masies puguin
accedir més fàcilment a la informació.

Fruit d’aquest estudi, la Corporació ja ha encarregat cinc
cartelleres d’informació ciutadana, de forma tubular. Una
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Eines per formar-te: cursos subvencionats
La Regidoria de Promoció
Econòmica ha vingut realitzant des d’octubre fins a
desembre diversos cursos
subvencionats pel Servei
d’Ocupació i de caràcter gratuït per als assistents. En concret, han finalitzat els cursos
d’anglès per a gestió comercial i anglès financer, amb una
participació aproximada de quinze alumnes en cada curs.
De cara al proper any, s’han previst realitzar els següents
cursos:

Regidoria de
Promoció
Econòmica

vés del web municipal (www.subirats.cat) i també a través
de les cartelleres municipals.

- Anglès bàsic (nivell inicial)
- Excel bàsic
- Internet i xarxes socials

No obstant, qui desitgi rebre qualsevol convocatòria dels cursos que es faran a través de l’Ajuntament
pot sol·licitar-ho via correu electrònic i rebrà tota la informació referida a cursos i xerrades que s’organitzen
des de l’Ajuntament. Cal enviar un correu electrònic a
comunicacio@diba.cat i donar les dades de contacte.

Aquests cursos, de caràcter gratuït, es duran a terme a la
sala de formació de l’Ajuntament de Subirats. Els horaris i
les dates d’inici es donaran a conèixer properament a tra-

Liderar sense por
Està prevista per al 16 de gener una
xerrada sobre lideratge, concretament sobre com liderar sense por.
És una xerrada oberta a qualsevol
persona que desitgi desenvolupar
el seu lideratge natural a través del
control de les emocions i, en concret, de la por. Parla sobre les pors
i sobre els diferents models mentals que tenen les persones que
condicionen tant la comunicació,
com les relacions personals i laborals. És, doncs, una eina que permet millorar tant l’àmbit personal
com el professional.

DA
A
R
R
E
X
ÏTA
GRATU

La ponent és la Carme Garcia Ribas, professora de comunicació
i autora dels llibres Tengo miedo,
carisma y liderazgo a través de la
gestión del miedo, Management
mediterráneo, El síndrome Maripili.
L’assistència és gratuïta i oberta a
tothom que hi estigui interessat. La
xerrada es desenvoluparà de 18 a
21 hores a les dependències de
l’Ajuntament de Subirats. Per assistir-hi caldrà inscriure’s prèviament,
telefònicament (tel. 93 899 30 11)
o via correu electrònic (comunicacio@subirats.cat).

Diumenge 1 de febrer arriba la
VII Pedalada Rocallons a Sant Pau d’Ordal
nivell positiu de 1.000 m, que transcorre per
camins i trialeres de la serra d’Ordal i l’entorn de Sant Pau.

El proper diumenge 1 de febrer del 2015
a les 9.30 h del
matí és donarà
el tret de sortida a la setena
edició de la Pedalada Rocallons, amb sortida i arribada a Sant Pau d’Ordal.

Regidoria
d’Esports

Al final de la Pedalada es farà lliurament de
trofeus als guanyadors de les diferents categories, hi haurà esmorzar i obsequi per a
tots els participants, a més del sorteig de
diferents lots de productes de Subirats.
Per a més informació visiteu el web
www.manjisoft.com.

Aquesta pedalada de muntanya, organitzada pel Club Ciclista Rocallons en col·
laboració amb l’Ajuntament de Subirats, té
una dificultat mitjana-alta, i un recorregut
aproximat de 30 quilòmetres amb un des-

Esperem que un any més sigui un èxit de
participació i convidi els amants d’aquest
esport a conèixer el nostre municipi.
12
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Quarta edició de la Cursa les Caves de Lavern-Subirats
El 2 de novembre passat es va disputar la quarta edició de la Cursa de
les Caves de Lavern-Subirats, en la
qual aquest any es va batre el rècord
de participants amb 320 corredors
inscrits.
Els guanyadors de la cursa de 10
km van ser, en categoria masculina,
Abderrazak Samaoui, que també va
batre el rècord de la cursa amb un
gran temps de 32 minuts i 42 segons.
En categoria femenina la guanyadora absoluta va ser Jessica Bonet. Els
primers municipals van ser Antoni
Otero i Gemma Rosinés, i els locals
Albert Sardà i Yolanda Munné.
A la cursa de 5 km en categoria masculina el guanyador va ser Jordi Puig i
en categoria femenina Lídia Pérez. El
primer municipal va ser Enric Prats, i
els locals Jordi Mariscal i Judit Casanovas. Es pot consultar la classificació i les fotografies de la cursa al bloc
http://cursacaves.wordpress.com/.
El presentador dels esports de TV3
Xavier Bonastre va tornar a participar

per segon any consecutiu a la cursa.
Podeu llegir la seva crònica a: http://
www.lavern.cat/la-cursa/.
L’acte de lliurament de premis va
comptar amb la presència de la regidora d’Esports Isabel Esteve i el regidor Ferran Planas. Durant l’entrega,
com a les edicions anteriors, es van
sortejar ampolles de cava, vi i altres
premis entre els participants.

Un any més cal destacar la col·
laboració de tots els voluntaris, tots
els veïns i les veïnes de Lavern, l’ADF
Subirats i Protecció Civil i l’aportació
dels diferents cellers i establiments
que col·laboren a fer d’aquesta cursa
un esdeveniment molt recomanable,
tal i com comenta Xavier Bonastre al
seu blog.

Trobada prebenjamina d’hoquei herba a Subirats
El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats, conjuntament amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, organitzarà el proper mes de març, al camp de gespa de Sant Pau d’Odal, una trobada escolar d’hoquei herba
de prebenjamins.
La trobada és una matinal esportiva en la qual participen nens i nenes de les escoles de la comarca.

Vuitena edició de la Cursa Solidària País del Cava 2014

Diumenge 26 d’octubre es va realitzar la vuitena edició de
la Cursa Solidària País del Cava, en la qual van participar
més de 1.300 persones. Es van recaptar 13.836 euros que
s’han donat íntegrament a la Marató de TV3, que aquest
any estarà dedicada a la investigació de les malalties coronàries.

del restaurant Sol i Vi i el “gran premi Subirats capital de
la vinya”, que consisteix en un paquet de visites enoturístiques per al millor equip femení i masculí. Els guanyadors
d’aquests premis han estat l’Esportiu Penedès en categoria masculina i el Run4You en categoria femenina.
Cal destacar, com cada any, la participació d’un important
nombre de corredors del nostre municipi i la bona classificació d’alguns d’ells, que van poder pujar al pòdium.

L’Ajuntament de Subirats ha col·laborat un any més en
aquesta cursa solidària amb un avituallament a l’alçada
13
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Marieta Cartró guanya el Campionat d’Espanya
d’Escalada en Bloc i el de Catalunya de Dificultat
El dissabte 27 de setembre passat l’escaladora de
Subirats Marieta Cartró va guanyar el Campionat d’Espanya d’Escalada en Bloc celebrat a Saragossa. Va
quedar empatada amb Tere Troya, una esportista de
Múrcia, un fet insòlit ja que mai hi havia hagut cap empat al Campionat.
I el 9 de novembre també es va proclamar campiona
de Catalunya d’Escalada de Dificultat, en un torneig
celebrat a Tortosa.
Moltes felicitats, Marieta!

Regidoria
de
Joventut

Assessoria de
mobilitat internacional per a joves
És un servei d’informació,
orientació, assessorament i
acompanyament en mobilitat
internacional amb el qual es
pretén donar una resposta
individualitzada a les necessitats de cada jove.

Al formulari es podrà escollir com es vol rebre resposta
escollint una de les següents opcions.
També es pot reservar dia i hora per a l’Assessoria de Mobilitat Internacional des del Servei de Joventut del Municipi
El servei és totalment gratuït.
Quina informació es pot demanar?

Mitjançant un itinerari personal, es resolen els dubtes i les
inquietuds de les persones joves, i/o de les seves famílies,
relacionats amb temes de mobilitat internacional.

• Estudis i formació: Estudis a l’estranger (FP, batxillerat,
universitat, postgrau, màsters, recerca, idiomes).
• Feina: Feina no qualificada temporal (a Europa i al món,
canals de recerca, agències, etc.). Feina qualificada en
relació als estudis (canals europeus, CV europeu, etc.).
Beques de pràctiques o investigació per a universitaris
i noutitulats/des. Recerca per sector de feina (sanitari,
arquitectes, professors, treball social, etc.).

L’Assessoria de Mobilitat Internacional és un servei tan
individual com grupal, per a persones joves, grups i entitats juvenils a l’hora de configurar un projecte de sortida a
l’estranger, sigui per estudis, feina, voluntariat, vacances
o una combinació d’aquests factors.
Posen a disposició dels joves la informació específica de
què disposa el servei en l’àmbit de la mobilitat i es proporciona l’orientació necessària per utilitzar-la amb la possibilitat d’un seguiment personalitzat.

• Voluntariat: Estades solidàries i de voluntariat (voluntariat
europeu, camps de treball, etc.). Projectes europeus per
a joves (intercanvis de joves, iniciatives juvenils, etc.).
• Turisme alternatiu: Altres maneres de viatjar per conèixer
cultures diverses.

A qui va adreçat el servei?

• Aspectes transversals: Emancipació en un país concret
(visats, allotjament, instal·lació, suport, etc.). Detalls
pràctics (prestació d’atur, seguretat social, impostos,
DNI, visats, etc.). Informació per país (treballar a Anglaterra, emancipar-se a França, etc.).

Els destinataris són les persones joves residents a la comarca de l’Alt Penedès que tinguin entre 16 i 30 anys, preferentment.
Com s’hi pot accedir?

• Projectes europeus: Projectes europeus per a professionals de joventut (formacions europees i visites d’estudi;
ajudanties europees per a centres educatius i de formació; projectes europeus d’investigació, xarxa, intercanvi
de coneixement amb institucions públiques i privades).
Recerca de contactes i socis europeus i internacionals.
Difusió de convocatòries per a beques, concursos, projectes i formacions internacionals.

El servei d’Assessoria de Mobilitat Internacional està ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Atenen de forma
personalitzada els dijous, de 17 a 19 h, amb cita prèvia, i
disposen d’un espai d’autoconsulta.
Per demanar cita per a l’Assessoria cal omplir el formulari
del web www.dinamo.cat (clicant el bànner de l’Assessoria de Mobilitat Internacional es pot accedir al formulari).
14
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Assessoria acadèmica i professional
per als joves de l’Alt Penedès
El Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha posat en marxa un servei gratuït d’informació,
orientació, assessorament i acompanyament acadèmic i
professional per resoldre els dubtes de les persones joves
de la comarca i les seves famílies sobre el seu futur acadèmic i professional.

la universitat, els estudis universitaris, les convalidacions
dels nous graus universitaris, màsters i postgraus, doctorats, cursos i seminaris, formació ocupacional, cursos
d’idiomes, certificat ACTIC, formació en el lleure, habilitació i acreditació de competències professionals, informació sobre beques i ajuts per a estudiants i estudiar a
l’estranger.

Aquest servei està ubicat a la seu del Consell Comarcal i
atén els usuaris, amb cita prèvia, els dijous a la tarda, de
5 a 7.

Per demanar cita, cal omplir el formulari del servei d’Assessoria Acadèmica i Professional que es troba al web del
Servei Comarcal de Joventut (www.dinamo.cat).

Els temes sobre els quals es pot demanar informació són:
la prova per a l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria, els programes de formació i inserció, la preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, els cicles formatius, l’accés a

Per demanar més informació o gestionar una cita també
podeu adreçar-vos a la tècnica de Joventut, Sílvia Alsina,
a través del correu salsina@ccapenedes.cat, a través del
Facebook o adreçant-vos al Subijove.

Curs de monitor d’esports al Subijove

Durant els divendres i dissabtes
d’octubre diferents components de
l’equip Ordal Futbol Sala van poder
participar en el monogràfic de Monitor d’Esports i Primers Auxilis que
s’oferia des del Subijove. Aquest
curs estava obert a tothom, però
sobretot a les entitats esportives
municipals.
El curs està adreçat a persones
que vulguin conèixer eines i recursos esportius i de lleure, adquirir
els fonaments bàsics d’esport i

salut i emprar metodologies d’ensenyament de la pràctica esportiva tot sabent els riscos d’aquesta
pràctica i per tant coneixent la prevenció i el protocol d’actuació davant accidents.
Durant el curs s’han desenvolupat
diferents continguts:
- Salut i activitat físico esportiva: co·
neixement bàsic del funcionament
del cos humà.

-E
 volució psicològica del jove es·
portista.
-R
 ecursos metodològics en l’en·
senyament de l’activitat física i l’es·
port.
-L
 esions esportives: primeres actu·
acions.
- Aplicació pràctica dels primers au·
xilis.
-E
 sports d’equip i esports individu·
als.

Projecte Forma’t
El Projecte Forma’t vol oferir una formació que afavoreix-hi la inserció laboral dels joves entre 18 i 24 anys que
tenen una baixa qualificació i dificultats per entrar al mercat laboral.
Els i les joves participants reben una formació en competències professionals genèriques i altres de més específiques mitjançant formacions que faciliten el desenvolupament d’una determinada activitat laboral.
El Projecte va iniciar-se el mes d’octubre passat i durarà fins a finals d’any. Hi participen una quinzena de nois i
noies de la comarca, entre els quals hi ha una jove del nostre municipi, derivada des dels serveis socials municipals i que ha estat seleccionada entre diferents aspirants.
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Garantia juvenil
Es tracta d’una iniciativa a nivell
europeu per reduir l’atur juvenil. Si
vols inscriure-t’hi, a Catalunya s’estableix una xarxa presencial d’informació i suport a la inscripció amb
professionals que poden ajudar-te
en el procés i informar-te dels aspectes importants de la Garantia
Juvenil a Catalunya. Si compleixes
els requisits, en un termini de quatre mesos la Generalitat t’oferirà
una oferta de treball, pràctiques o
formació.
Requisits:
1. 
Tenir la nacionalitat espanyola,
ser ciutadà/ana de la Unió Europea o tenir una autorització per
residir en territori espanyol que
t’habiliti per treballar.
2. Estar empadronat/ada a qualsevol municipi de Catalunya.
3. Tenir més de 16 anys i menys
de 25 (o menys de 30 anys en
el cas de persones amb un grau
de discapacitat igual o superior
al 33 per cent).
4. No estar treballant actualment.

Regidoria
de
Cultura

5. No participar en cap acció formativa/educativa actualment (30
dies anteriors a la inscripció en
el sistema).
6. Estar interessat/ada a participar
activament en les propostes que
es plantegin des de la Garantia
Juvenil.
APUNTA-T’HI, tens dues
opcions:
1. 
Inscripció amb DNI o certificat
electrònic.
La forma més senzilla i ràpida
d’inscriure’s al fitxer és amb el
DNI o el certificat electrònics
reconegut. Si en tens, pots
fer la teva inscripció directament a https://explotacion.mtin.
gob.es/garantiajuvenil/login.
action?request_locale=es
Si vols obtenir el certificat electrònic,
http://www.idcat.cat/
idcat/ciutada/menu.do
2. Inscripció amb usuari i contrasenya

Si estàs interessat/ada a inscriure’t i no disposes de DNI o
certificat electrònics, pots fer la
inscripció mitjançant un usuari i
una contrasenya.
1. 
Descarrega i omple el següent formulari: http://www.
empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/formulario_usuario_app.pdf
2. Porta aquest formulari a:
Servei de Joventut del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, c/ d’Hermenegild
Clascar, 1-3 (planta baixa,
taula núm. 1), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, i els
dijous de 17 a 19 h.
Subijove
Av. Barcelona, s/núm., dilluns
de 15.30 a 18.00 h i dimecres
i dijous de 18.30 a 21.30 h

Conveni de gestió del conjunt històric del
castell de Subirats

Ha estat
la
culminació
d ’ u n a
primera
etapa de
resolució
de temes pendents amb l’Església i
altres entitats religioses, alguns dels
quals estaven enquistats sense solució des de feia molts anys.
Primer va ser acabar el contenciós
amb la parròquia per la propietat
d’uns terrenys ocupats quan es van
fer les darreres obres de la plaça de
Subirats a Sant Pau.
Tot seguit es van també valorar i pagar els terrenys que usufructuava
el camp de futbol dels que eren els
antics horts de la parròquia,que ja
es van ocupar feia molts anys i dels
quals, no cal dir-ho, en vam discutir

el preu a la baixa, ja que el terraplenat i les millores que s’hi havien fet
eren un esforç col·lectiu del poble,
de l’Ajuntament i principalment dels
afeccionats i socis de la UD Sant Pau.
Paralel·lament es van desllindar i adquirir uns altres petits trossos privats
del voral del camp, que es van afegir al bon tros que ja era propietat de
l’entitat esportiva.
Després es van aclarir i reconèixer
com a propietat parroquial els terrenys que havia ocupat l’antiga casa
del campaner i el cementiri vell al costat de l’església, no acceptant altres
drets que el bisbat esgrimia sobre el
carrer i la plaça de l’Església, punt en
què hem d’agrair a mossèn Albert i
als representants del bisbat la seva
bona disposició d’acceptar-ho, així
com poder continuar en l’usdefruit
del terrenys on se situen els vestidors
16

de la UD Sant Pau, que ara com ara
no podem deixar d’utilitzar.
Entremig, finalment, també s’ha signat la cessió a través d’un conveni urbanístic, dins el procés de redacció
del POUM, de la propietat del camp
de futbol de Can Cartró, que dins
la finca de Ca n’Escuder pertanyia
a l’orde de Sant Joan de Déu. Avui
ja ha estat escripturat com a terreny
d’esports municipal de l’Ajuntament
de Subirats.
Finalment, fa pocs dies s’ha signat
amb el bisbat de Sant Feliu el conveni inicial de l’espai del castell de
Subirats.
Aquest conveni permet a l’Ajuntament
gestionar el perímetre de les ruïnes
del castell, organitzar-ne les rutes
de visita i, amb la col·laboració de la
Generalitat i la Diputació, prosseguir
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amb totes les garanties la prospecció
arqueològica, la consolidació de les
visites d’aquest recinte.
En contrapartida, l’Ajuntament col·
laborarà en l’elaboració del pla director de tot el conjunt i podrà, amb el
consentiment del bisbat, representat
pel nou rector d’Ordal, mossèn Ricard Hernàndez, utilitzar puntualment
el recinte parroquial del castell amb
finalitats cultural i per a altres esdeve-

niments que no contradiguin el caire
religiós de l’entorn.
D’igual manera l’Ajuntament es compromet a mantenir accessos, entorn
i serveis en les degudes condicions.
Finalitzat aquest període inicial i
aprovat el pla director del conjunt,
serà l’hora de redactar un conveni
marc de col·laboració de més llarga
durada entre el bisbat de Sant Feliu

i l’Ajuntament per convertir el castell
de Subirats en un pol d’atracció que
potenciï aspectes històrics, turístics i
culturals del nostre municipi.
Tot plegat, potser no es reflecteix en
la vida quotidiana, però forma part
d’aquest endreçar el municipi que
va començar pels papers del mateix
Ajuntament que s’ha fet en aquesta
legislatura.

Trobada festiva d’entitats a la cercavila de les
Fires de Sant Sadurní
a la cercavila del migdia del 7 de
setembre a les Fires i Festes de
Sant Sadurní.

Un acte més del 250è aniversari va
ser la participació joiosa dels grups
de geganters i balls de Subirats en
la cercavila de les Fires de Sant Sadurní.
Els gegants d’Ordal, Lavern, Ca
l’Avi i Can Batista, amb el seguici
dels capgrossos respectius i els
bastoners de Lavern amb els seus
grallers, van unir-se als gegants de

Sant Sadurní i els gegantons i balls
de la Fil·loxera i van donar lluïment

Un festiu retrobament dels dos
municipis al carrer en una diada
senyalada va escenificar el retrobament del poble dos-cents cinquanta anys després d’aquell històric distanciament.

Subvenció de la Diputació al
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal
Una vegada més, el que hauria de ser motiu per alegrar-nos al conjunt de Subirats es transforma, per obra i
gràcia de la desinformació, de la crítica fàcil i d’aquest
sentiment de capelleta i de “poble” en el seu pitjor sentit,
en un greuge comparatiu massa vegades sense fonament
i que esmerça energia en l’estèril enveja entre els nuclis
de Subirats.

Malgrat que a altres centres també els hagués anat bé,
com el de Can Cartró que pateix un greu problema estructural, li calia fer un estudi previ de l’origen exacte del
problema i diagnosi de solucions i estructura del subsòl
(ara en curs d’inici dels estudis previs), i per tant no podia presentar-s’hi donat el desconeixement exacte de les
solucions adients i el seu abast econòmic. Lavern, a qui
convé també una rehabilitació de la sala, no es troba en
condicions econòmiques d’assumir-ho, ja que són recents
les obres de rehabilitació del cafè i són en període de pagament del crèdit que obtingueren per fer-les.

El que hi ha de cert, i ho poden confirmar tots els que l’any
passat eren membres de les juntes de les nostres entitats
locals, és que la Diputació de Barcelona va treure una línia
d’ajuts per a la rehabilitació d’ateneus i centres culturals, a
la que es podien acollir entitats privades amb la condició
que es canalitzés a través de l’Ajuntament, i amb les condicions següents.

Els altres centres van reconèixer que no tenien cap obra
urgent ni projecte, i que anaven fent cada any millores a
les seves seus, que no oblidem que gaudeixen de l’ajuda
anual de l’Ajuntament, que suma entre tots els locals de
Subirats la gens menyspreable quantitat de 54.000 €.

1. Només s’hi podia acollir una entitat per municipi.
2. Calia tenir un projecte aprovat.

Demanaria, doncs, a totes les entitats cura i respecte
abans de fer afirmacions gratuïtes, abans de veure greuges on no n’hi ha, i sobretot vull recordar que l’Ajuntament
no és la bóta de sant Ferriol. Tots coneixem que es fa un
ajut anual a les entitats privades en el manteniment d’uns
locals històrics dels quals estem orgullosos, que la despesa del dia a dia d’aquestes societats han de ser sostingudes pels socis i que no és de rebut estirar més la
corda d’una despesa municipal que ja ens costa prou, en
temps difícils, de mantenir i justificar davant la ciutadania
de Subirats.

3. La subvenció cobriria un 50% de la inversió i l’altre
50% l’havia d’assumir l’entitat.
4. El període de presentació era breu, aproximadament
d’un mes.
Reunits tots els representants dels ateneus i els centres
culturals de Subirats es va convenir que l’única entitat que
s’hi podia acollir era el Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal, perquè tenia un projecte en curs de realització i que
es podia presentar, i per altra banda assumia el cost econòmic del 50% de la subvenció que s’aconseguís.
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Museització del local del Pago,
“L’ultima defensa de Barcelona”
Fa un parell d’anys, després de sospesar-ne la conveniència i les possibilitats, vam haver de renunciar al projecte de Museu de la Memòria Històrica, ja que la seva
excessiva volada i la subvenció concedida de 145.000 €
en feia inviable la realització donada la situació econòmica municipal. No vam creure que fos una prioritat municipal tirar endavant un projecte d’aquesta envergadura,
que comportava l’adquisició de terrenys, el desmuntatge
molt onerós de velles estructures d’uralita i el manteniment
i la seguretat d’un museu o un centre d’interpretació situat
fora del casc urbà.
Vam optar, tocant de peus a terra, per recuperar i restaurar la vella escola del Pago que havia estat obra col·lectiva
de tots els veïns als anys cinquanta, i que restava desocupada del seu darrer inquilí i necessitada d’una restauració
i una consolidació.

del Pago els retrà homenatge i en servarà la memòria. És
un deute pendent que comencem just a tornar.
El 18 de gener a la 1 del migdia tindrà lloc la inauguració
de la sala, on una vitrina que mostra diferents objectes
trobats a la zona, uns plafons explicatius i una pantalla de
vídeo documenten els fets que van tenir lloc en aquells
dies. L’acte s’emmarca en les 5es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica de les quals ja es va parlar en
aquest mateix mitjà.

Tot i ser el local petit, permetia una futura ampliació en
terrenys adjacents fixats a través del POUM, aleshores en
tramitació.
La inversió inicial a l’edifici fou de 23.000 €. Enguany,
amb una dotació pressupostària a l’entorn dels 15.000 €,
se n’adequarà l’interior perquè sigui testimoni, memorial
i centre d’interpretació de “L’última defensa de Barcelona”, aquella desesperada i precària línia de defensa front
a l’imparable avenç de les tropes franquistes, per tal de
guanyar temps per evacuar la població civil de Barcelona
en la seva fugida cap a l’exili en aquell terrible hivern del
1939.

També un artista local, Josep Ràfols, ha il·lustrat un pany
de paret amb un grafit impactant i al·legòric d’aquella incivil guerra.
Tot plegat ens cal agrair-ho fonamentalment a l’empenta
del Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), que ha estat
l’ànima de tot el projecte i que en conveni amb l’Ajuntament de Subirats en portarà la gestió.

Avui encara trobem a la muntanya les restes sacrificades
d’aquelles vides joves i anònimes als entorns del Pago i de
la serra de Riés, que evidencien el drama d’aquells dies.
Ara aquest mes de gener, 75 anys després, el petit local

Us convidem, doncs, a participar en aquest acte d’homenatge a la nostra la memòria col·lectiva.

Cloenda cursos d’història

Cavalcades de Reis

El dimarts 18 i el dijous 20 de novembre, amb
sengles conferències sobre el període franquista,
es van cloure els cicles de conferències del Curs
d’Història a Sant Sadurní i Subirats que s’han pogut
fer gràcies al suport de l’Arxiu Comarcal i el CCAP.
Ha estat una experiència molt positiva a parer dels
assistents, que ha permès iniciar feines de recerca
als arxius de la història local i que potser més endavant podran, si ens ho proposem, cristal·litzar en un
relat més elaborat per poder-lo publicar.

Com cada any l’Ajuntament dóna suport a les comissions que organitzen les cavalcades de Reis als
diferents pobles de Subirats.
Un cop més els seguicis festius, amb la tradicional pluja de caramels, rebran els Reis Mags a Can
Batista, Ca l’Avi, Can Cartró, Lavern, Sant Pau, el
Pago, Can Rossell i Ordal, s’escaparan amb altres
vehicles i en altres moments als Casots, a la Urbanització de Can Rossell i un emissari reial s’arribarà
també al barri de Sant Joan.

Avui més que mai els pobles agermanats són meés
forts per afrontar reptes de futur. Ha estat feliç i encoratjador el tracte entre els alcaldes i els regidors
dels consistoris respectius i han nascut al redós de
l’efemèride dels 259 anys idees, col·laboracions
transversals, projectes de recerca històrica i col·
laboracions entre entitats que tindran, sens dubte,
continuïtat en un futur proper.

A tot arreu la il·lusió dels nens i, no cal dir-ho, dels
seus pares i el repartiment de joguines portarà un
any més l’alegria a les llars de Subirats.
Des del consistori, organitzant quan calgui talls de
carreteres amb l’ajut dels Mossos, de l’ADF i de protecció civil, vetllarem per tal que la marxa de les
comitives es desenvolupi amb tota normalitat.

Avui més que mai aquesta copa de cava que ens
uneix, l’aixequem vigorosament pel futur del país i
dels nostres municipis, que podem ben bé dir que
són un sol poble.
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Suspesa la fira del Subirats Tasta’l
Malauradament aquest any la climatologia ens ha jugat
una mala passada i un fort temporal de llevant ens ha
fet suspendre la nostra fira local.
Tot i que l’havíem circumscrit a un sol dia, els reiterats avisos del servei meteorològic català, que avui dia
acostuma a encertar les seves previsions, ens va aconsellar com a mesura de prudència optar per la suspensió d’aquesta mostra.
Certament l’havíem de muntar a la vigília, el dissabte, i
el risc de fort vent que sol acompanyar aquestes tempestes hauria posat a la nit en molt risc les carpes dels
expositors. La previsió es va confirmar, dissabte a la
tarda va ploure força, i el diumenge va seguir fent-ho
de forma intermitent. Tampoc el diumenge, amb un dia
tapat i plujós, no convidava gens a sortir al carrer.
Els expositors ens han demanat de traslladar-la a un
altre cap de setmana, però no sembla massa factible.

Cal renovar i repetir cartells, díptics i difusió als mitjans,
i això no es pot improvisar. El dia 7 seria molt dolent
enmig d’un pont llarg, i que coincideix ja amb fires nadalenques molt arrelades en municipis propers. Hauria
pogut ser el 14, però ja hi havia organitzat tot un seguit
d’actes festius per la Marató de TV3 a Sant Pau i la Fira
del Tió a Lavern. La “contraprogramació” per part de
l’Ajuntament d’aquest dos actes ja preparats i anunciats comportaria greuges que hem d’evitar.
Així doncs, sap evidentment molt de greu però el Subirats Tasta’l haurà d’esperar al proper any. Tot i que
restem oberts a fer-ho en una millor època de l’any, no
podem oblidar que és una fira al aire lliure. Cal recordar, però, que l’any passat ja es va proposar el canvi
de dates, i l’opinió majoritària va ser de mantenir-ho en
aquesta època prenadalenca.

El ciberassetjament:
una nova forma de violència de gènere
El 25 de novembre va ser declarat per l’ONU el Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones.
La mateixa organització assenyala que la violència contra
dones i nenes segueix sent
una pandèmia global, ja que el 70% de les dones sofreixen algun tipus de violència en algun moment de la seva
vida, sense distinció d’ètnia, edat o nivell sociocultural.

Alhora també es treballa amb el col·lectiu d’adolescents i
joves per aprendre a identificar la violència exercida dins
de la parella, fent especial incidència en les relacions que
s’estableixen a través de les xarxes socials. Aquest fenòmen anomenat “ciberassetjament” consisteix en l’ús d’informació electrònica i mitjans de comunicació tals com el
correu electrònic, les xarxes socials, els telèfons mòbils,
etc. per exercir atacs personals cap a un individu amb la
voluntat de tenir un control sobre aquella personal o bé per
produir sobre d’ella una situació d’angoixa, por, etc.

Regidoria
d’Igualtat

Des de la Regidoria d’Igualtat, i en nom de tot el consistori,
volem fer palès el rebuig total cap a aquesta i qualsevol
altra forma de violència exercida cap a les dones, tal i com
es va manifestar al Ple Municipal del mes de novembre; i
alhora ens comprometem a continuar treballant per eradicar aquesta lacra social i estar al costat de totes les dones
que es trobin en una situació de violència.

Aquesta violència, que pot presentar-se de diverses formes, i sempre sobre una base de violència psicològica, té
com a substrat una cultura patriarcal encara present a la
nostra societat, que genera i sosté les relacions desiguals
entre dones i homes.
La violència de gènere entre joves i adolescents ha crescut notablement en els darrers anys, per això són molt importants les actuacions preventives de caràcter pedagògic i/o formatiu encaminades a evitar o reduir la incidència
de la violència masclista.
El reforç dels factors de protecció i la promoció de valors
de respecte i d’igualtat facilitaran que les persones joves
puguin identificar situacions abusives en les seves relacions afectivo-sexuals, tant si existeix un vincle estable com
si són puntuals.
Des de l’Escola Intermunicipal del Penedès es treballa,
en col·laboració amb el Departament d’Acció Social del
Consell Comarcal, amb la intenció de dotar els i les professionals que treballen amb joves i adolescents de les competències necessàries per tal que puguin realitzar accions
de prevenció de les situacions d’abús en les relacions de
parella i afectives, per fomentar actituds i comportaments
igualitaris, tot promovent la reflexió al voltant dels comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models
de feminitat i masculinitat.
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TRANSPORTS PÚ
AUTOBUSOS
LÍNIA VILAFRANCA - SANT SADURNÍ 1090 / AUTOCARS VENDRELL

LÍNIA 1090 A
Sant Sadurní

A1 8:15

A5 11:35
FEINERS

DISSABTE

La Caixa

8:15

11:35

8:45

Can Bas

8:20

11:40

Vilafranca

8:33

11:53

FEINERS

8:45

A3 09:35

A4 11:15
FEINERS

FEINERS-Escolars

DISSABTE

Banc Sabadell + Hospital

Vilafranca

9:35

11:15

Hospital

13:15

8:50

Can Bas

9:48

11:28

14:43

13:28

9:00

Sant Sadurní

9:53

11:33

14:48

13:33

FEINERS-Escolars

A7 14:30
14:30

12:15

LÍNIA VILAFRANCA - ORDAL 1091 / AUTOCARS VENDRELL
LÍNIA 1091 B

B2 8:45

B8 15:50
FEINERS

DISSABTE

B6 12:20

B9 18:30

B10 20:00
FEINERS

DISSABTE

DISSABTE

Cantallops

8:45

15:50

7:45

Vilafranca
Estació Bus

12:20

18:30

20:00

11:00

12:30

Ordal

8:51

15:56

7:51

Sant Cugat

12:30

18:40

20:10

11:10

12:40

El Pago

8:56

16:01

7:56

Sant Sebastià

12:35

18:45

20:15

11:15

12:45

Sant Pau

9:00

16:05

8:00

Lavern

12:40

18:50

20:20

11:20

12:50

Lavern

9:03

16:08

8:03

Sant Pau

12:44

18:54

20:24

11:24

12:54

Sant Sebastià

9:08

16:13

8:08

El Pago

12:50

19:00

20:30

11:30

13:00

Sant Cugat
Vilafranca

9:12

16:17

8:12

Ordal

12:55

19:05

20:35

11:35

13:05

9:26

16:31

8:26

Cantallops

13:01

19:11

20:41

11:41

13:11

Hospital + Sports Bar

FEINERS

7:45

FEINERS

FEINERS

11:00

12:30

BUS INTERURBÀ SUBIRATS (de dilluns a divendres, excepte l’agost) / AUTOCARS VENDRELL
LÍNIA 1092
Sant Sadurní Pau Casals
Sant Sadurní Parada Inter
Can Batista
Ca l’Avi
El Pla del Penedès
Puigdàlber (cruïlla)
Can Cartró
Polígon de Can Bas
Estació de Lavern
Lavern - Cal Pubill
Sant Pau - Parada bus
Cantallops - Cal Massana
La Muntanya Rodona
El Pago
Ordal
La Serra
El Pago
Can Rossell
Urbanització Can Rossell
Els Casots
Castell Subirats
RENFE Sant Sadurní
Sant Sadurní Pau Casals

s3 8:30
8:30
8:32
8:37
8:45
—
—
8:51
8:57
8:59
9:00
9:03
9:10
—
9:14
9:18
9:19
9:21
9:26
9:30
9:34
9:40
9:46
9:48

s5 15:05
15:05
15:07
15:12
15:19
15:25
15:30
15:34
15:40
15:42
15:43
15:46
—
15:53
15:57
16:01
16:02
16:03
16:08
16:12
16:16
—
16:26
16:28

LÍNIA 1092
Sant Sadurní Pont Romà
RENFE Sant Sadurní
Castell Subirats
Els Casots
Urbanització Can Rossell
Can Rossell
El Pago
Ordal
La Serra
El Pago
Cantallops - Cal Massana
La Muntanya Rodona
Sant Pau - Parada bus
Lavern - Cal Pubill
Estació de Lavern
Polígon de Can Bas
Can Cartró
Puigdàlber (cruïlla)
El Pla del Penedès
Ca l’Avi
Can Batista
Sant Sadurní Parada Inter
Sant Sadurní Pau Casals

s1 6:32
—
—
—
—
—
—
—
6:32
6:33
6:36
—
—
6:39
6:40
6:41
6:43
—
—
—
6:46
6:54
6:59
7:01

s2 7:08
7:03
7:05
—
7:12
7:16
7:22
7:26
7:31
7:32
7:35
7:38
7:41
7:46
7:49
7:51
7:54
7:59
8:02
8:06
8:12
8:19
8:24
8:26

s4 13:32 s6 20:38
13:32
20:38
13:34
20:40
13:41
20:47
13:47
20:53
13:51
20:57
13:57
21:03
14:01
21:07
14:04
21:12
14:05
21:13
14:08
21:16
14:11
21:19
14:14
21:22
14:19
21:27
14:22
21:30
14:24
21:32
14:27
21:35
14:32
21:40
—
—
—
—
—
21:45
14:41
21:53
14:46
21:58
14:48
22:00

LÍNIA CAN CARTRÓ - VILAFRANCA / HISPANO IGUALADINA
Can Cartró - Vilafranca
Can Cartró - Vilafranca

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
7:10
Vilafranca - Can Cartró
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
7:25 i 8:30
Vilafranca - Can Cartró
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ÚBLICS SUBIRATS
LÍNIA CA L’AVI - BARCELONA / AUTOCARS HILLSA
DIMARTS FEINERS EXCEPTE SETMANA SANTA, NADAL I DE L’1 DE JULIOL AL 14 DE SETEMBRE
Ca l’Avi - Barcelona

7:32

Barcelona - Ca l’Avi

19:00

LÍNIA CASABLANCA - GELIDA / AUTOCARS HILLSA
Casablanca - Renfe Gelida
Casablanca - Gelida
Casablanca - Renfe Gelida
Casablanca - Gelida

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
6:39, 16:20, 18:20 i 20:38 Renfe Gelida - Casablanca 9:00, 16:05, 18:05 i 21:05
6:39, 9:15, 12:09, 16:20,
9:05, 9:25, 12:20, 16:10,
Gelida - Casablanca
18:20 i 20:38
18:10 i 21:10
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
—
Renfe Gelida - Casablanca
10:10, 14:55 i 22:10
9:22
Gelida - Casablanca
10:13, 12:56, 14:58 i 22:13

LÍNIA CASABLANCA - SANT SADURNÍ / AUTOCARS HILLSA
Casablanca - Sant Sadurní
Casablanca - Sant Sadurní

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS TOT L’ANY
9:36, 12:31 i 21:17
Sant Sadurní - Casablanca
DISSABTES FEINERS TOT L’ANY
10:21 i 13:04 i 15:06
Sant Sadurní - Casablanca

6:30, 12:00 i 20:24
9:10

LÍNIA SANT PAU D’ORDAL I ORDAL - BARCELONA / SOLER I SAURET
L57 SUBIRATS - BARCELONA (Francesc Macià) LABORABLES
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
8:35 i 21:20
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1
L50 SUBIRATS - BARCELONA (Collblanc) DISSABTES
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
10:50 i 20:50
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1
L50 SUBIRATS - BARCELONA (Collblanc) DIUMENGES I FESTIUS
Parada 1: N340 - km 1.221
Parada 2: Pl. Subirats - Camí del Bosquet
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
11:20 i 20:50
Parada 4: N340 - km 1.225,2
Parada 5: Av. Barcelona, 1

L57 BARCELONA (Francesc Macià) - SUBIRATS LABORABLES
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
19:45
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1
L50 BARCELONA (Collblanc) - SUBIRATS DISSABTES
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
09:15 i 19:15
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1
L50 BARCELONA (Collblanc) - SUBIRATS DIUMENGES I FESTIUS
Parada 1: Av. Barcelona, 4
Parada 2: N340 - km 1.225,2
Parada 3: El Pago - Ctra. Barcelona
9:30 i 19:15
Parada 4: Sant Pau
Parada 5: N340 - km 1.221,1

Rodalies
BARCELONA - LAVERN

LAVERN – BARCELONA
LABORABLES
05:52, 06:07, 06:22, 06:37,
06:54, 07:07, 07:37, 07:54,
08:54, 09:54, 10:54, 11:54,
12:54, 13:54, 14:54, 15:54,
16:54, 17:56, 18:57, 19:26,
20:02, 21:02, 22:00

DISSABTES I FESTIUS
06:50, 07:50, 08:20, 08:50,
09:12, 09:50, 10:12, 10:50,
11:12, 11:50, 12:12, 12:50,
13:12, 13:50, 14:12, 14:50,
15:12, 15:50, 16:13, 16:50,
17:12, 17:50, 18:15, 18:50,
19:12, 19:50, 20:12, 20:50,
21:21, 21:50

LABORABLES
05:28, 06:48, 07:18, 07:51,
08:18, 09:20, 10:18, 11:18,
12:18, 12:48, 13:18, 14:18,
15:18, 15:47, 16:19, 17:18,
18:18, 18:48, 19:18, 19:48,
20:03, 20:18, 20:48, 21:03,
21:16, 21:48, 22:34, 23:18

IMPORTANT:

DISSABTES I FESTIUS
06:40, 07:25, 07:43, 08:25,
08:43, 09:25, 09:43, 10:25,
10:43, 11:25, 11:43, 12:25,
12:43, 13:25, 13:40, 14:25,
14:43, 15:25, 15:43, 16:25,
16:43, 17:25, 17:43, 18:25,
18:43, 19:24, 19:43, 20:25,
20:55, 22:13, 23:18

Aquests horaris han estat comprovats en data 18-11-2014.
Recomanem consultar els horaris contactant directament amb les companyies o accedint al web municipal
www.subirats.cat/transports-publics
Autocars Vendrell: 938 922 544
Hispano Igualadina: 902 292 900
Autocars Hillsa: 938 912 561
Soler i Sauret: 936 325 133
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Situació actual del consultori de Lavern

Regidoria
de
Sanitat

-
Personal administratiu/recepció: és competència de
l’ICSS posar a disposició dels pacients aquest servei.
Donada la manca de recursos econòmics només estan
oferint atenció telefònica, però no presencial. L’Ajuntament de Subirats està assumint des de fa anys aquesta
despesa de personal als consultoris de Lavern i Sant Pau
d’Ordal, per la qual rebia una compensació econòmica
parcial que cada cop es va reduint més.

A rel de diverses consultes
realitzades per veïns i veïnes
referent al funcionament del
consultori de Lavern, hem
decidit fer aquest article per
aclarir els possibles dubtes
que hi pugui haver.

Com molts veïns i veïnes ja
sabran, el consultori mèdic de
Lavern es va inaugurar l’any 2009. Aquest consultori va
ser construït en un terreny de titularitat municipal per part
de l’Ajuntament, gràcies una subvenció del 100% del cost
total de la construcció (255.019,75 €) provinent del Servei
Català de la Salut.

- Manteniment de les instal·lacions: des de la inauguració
del consultori fins al mes de setembre l’Ajuntament assumia totes les despeses relatives al consultori de Lavern
(aigua, llum, telèfon, alarma, neteja, assegurances, manteniment...) sense rebre cap contraprestació econòmica
per aquest fet. Des del mes de setembre és únicament
l’ICSS qui se’n fa càrrec. L’Ajuntament no té potestat per
actuar quan hi hagi una avaria ni fer cap millora del local,
ja que no és un local de titularitat municipal.

Un cop rebuda per part del consistori l’aportació econòmica del cost de la inversió, l’Ajuntament va iniciar el tràmit
de cessió de l’espai al Servei Català de la Salut. Ara per
ara, aquest tràmit està pràcticament finalitzat i des del mes
de setembre és l’ICSS qui s’encarrega de tot el que respecta al consultori mèdic de Lavern:

Tots aquests canvis han produït que la competència municipal respecte al consultori mèdic de Lavern sigui en
l’actualitat pràcticament nul·la. Tot i que des del consistori
s’han mantingut diverses reunions amb els responsables
de l’ICSS per intentar que aquest canvi en la gestió no
suposi cap canvi de cara als usuaris, ara per ara l’Ajuntament no té cap possibilitat d’actuació, a causa del sistema
que es va escollir per a la construcció d’aquest consultori.

- Personal mèdic (metge i infermera): és l’ICSS qui decideix els dies de consulta, dies en queè es tanca la instal·
lació, etc.

Protegiu-vos contra les onades de fred
A l’hivern, l’arribada del fred pot afavorir l’aparició d’algunes malalties i
també de determinats accidents relacionats amb la climatologia, que
poden suposar un risc per a la salut.
Estar sotmès a baixes temperatures
pot afectar el bon funcionament de
l’organisme, quan aquest no té capacitat per combatre la pèrdua de calor.
Podeu seguir alguns consells que us
ajudaran a protegir-vos del fred i a
passar un hivern saludable:
• Consulteu la previsió dels temps que
us anticiparà les onades de fred.
• Els dies de fred més intens eviteu
sortir de casa si no és estrictament
necessari.

•S
 i heu de sortir, abrigueu-vos bé.
És convenient que us vestiu amb
diverses capes de roba poc ajustada al cos, abric i calçat impermeable, barret, guants i bufanda o una
altra peça que protegeixi la cara i
la boca.
•E
 viteu els canvis bruscos de temperatures, especialment en infants,
gent gran i persones que pateixen
malalties respiratòries.
• Ingeriu aliments calents, com ara
sopes o guisats, per augmentar la
temperatura del vostre organisme.
També és recomanable consumir
aliments frescos rics en vitamines A
i C, com ara fruites (cítrics), hortalisses i fruita seca.

• Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció primària més propers
al vostre domicili.
• Recordeu que el telèfon 061 de
CatSalut Respon atén les 24 hores
del dia per donar consells de salut i
també informar sobre quins són els
centres sanitaris a la vostra disposició..

L’Escola Subirats en el projecte d’aprenentatge-servei

trimestre de curs han estat preparant aquest treball
que té per objectiu conscienciar la població en general
sobre la donació de sang, i ho vehicula a través de
l’escola amb la creació d’una campanya de conscienciació creada pels nens/es des de l’inici i que finalitza
amb la realització d’una sessió de donació de sang a la
mateixa escola, on podran participar tots els veïns/es.

Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament
participem activament amb el Banc de Sang i Teixits
(BST) en la programació i conscienciació per a la realització de les campanyes de donació de sang al municipi.

Des del BST se’ns va plantejar un projecte per treballar
a les escoles que es va trobar molt interessant i es va
presentar a finals del curs passat a les tres escoles del
municipi per tal que el valoressin.

Des de la Regidoria de Salut Pública volem felicitar
l’Escola Subirats per haver considerat aquesta oportunitat que ens brinda el BST i esperem que hagi estat
una bona experiència que la resta d’escoles del municipi puguin aprofitar més endavant.

L’Escola Subirats de Lavern es va mostrar molt interessada a participar-hi des d’un principi i aquest primer
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Xerrada sobre subministraments a Can Batista
El dijous 23 d’octubre l’empresària Laia Visa de MAP
Assessorament va conduir
una xerrada molt interessant
sobre els subministraments
a la llar, a proposta de l’àrea
de consum de la Diputació de
Barcelona i sol·licitada per la
Regidoria de la Gent Gran.
Concretament va parlar dels serveis de llum, aigua i telèfon. Durant la xerrada es van resoldre molts dubtes sobre
les companyies subministradores, sobre els diversos conceptes que apareixen a les factures, i es van donar consells per a l’estalvi econòmic i de recursos, fent especial
atenció a la prevenció per evitar enganys en la contractació dels subministraments.

Regidoria
de Gent
Gran

Hi van assistir una vintena de dones grans dels nuclis de
Lavern i Can Batista, que van cloure la vetllada amb un
berenar.

Fisioteràpia al nou espai lúdic de Sant Pau d’Ordal
Després de la instal·lació a finals
d’estiu de l’equipament per a gent
gran a Sant Pau d’Ordal, durant
els mesos d’octubre i novembre
han tingut lloc set sessions de gimnàstica suau i fisioteràpia conduïdes per l’Elisenda Diviu. Aquestes
classes han servit perquè els veïns aprenguin a usar l’equipament
instal·lat davant la rectoria i agafin
l’hàbit de fer-ne ús, a més a més de
conèixer de manera personalitzada
quins són els exercicis més conve-

nients per a cadascú en funció de
l’estat físic.
A partir del grup de persones que
ha seguit aquestes sessions s’ha

creat un grup de gimnàstica suau
que continuarà treballant un cop
per setmana durant tot els curs,
amb la professora Rosa Maria Olivella, en un espai cobert durant els
mesos de fred i a l’equipament lúdic els mesos de temperatura més
confortable.
Si voleu participar en aquestes
sessions gratuïtes poseu-vos en
contacte a l’Ajuntament amb la dinamitzadora de la gent gran, Neus
Arnan.

Sortida al teatre
Contribuint a l’èxit de públic del musical Mar i cel, l’Associació de Gent Gran de Subirats, Subigran, i la Regidoria
de Gent Gran van organitzar una sortida el dissabte 29
de novembre al Teatre Victòria. Va ser una tarda emotiva
i compartida amb els veïns d’Avinyonet del Penedès i de
Sant Cugat Sesgarrigues.
Dagoll Dagom és la companyia encarregada de posar
l’obra en escena per tercera vegada, amb un nou càsting i
un escenari completament nou i sorprenent. La qualitat de
l’obra d’Àngel Guimerà la fa imprescindible per als amants
del teatre de qualsevol edat, i el col·lectiu de la gent gran
va gaudir molt de l’espectacle.

Festa de la gent gran 2015
La propera primavera, com ja es va repetint des de fa alguns anys, se celebrarà la Festa de la Gent Gran de
Subirats, un esdeveniment que té per objectiu posar en valor la gent gran del municipi. Des de la Regidoria
de la Gent Gran es prepararà una sortida cultural i lúdica al llarg del matí que conclourà amb un dinar i un
servei de recollida amb autocar a tots els nuclis del municipi.
L’acte és gratuït per a les persones de més de 70 anys empadronades a Subirats, tot i que hi poden participar
també persones més joves i acompanyants pagant l’import del cost de la sortida i l’àpat.
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9 DE NOVEMB

HEM VOTAT I H
El futur és a les nostres mans i mai com el 9N ho hem fet palès. Serem allò que vulguem
ser, allò que majoritàriament decidim i ho respectarem com ens hem respectat a nosaltres
mateixos amb aquest acte de civisme i democràcia que ha estat el 9N.
Gràcies, moltes gràcies!
Continuem treballant per la independència perquè volem un país millor.

Campanya “Sign
9N es van recollir
negativa del Gov

L
Sub
de g
la cam
per dem
mob
de la c
per al
(fon

Botifarrada popu
(font: APS-CUP).
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No

Informació facilitada per

En blanc
Altres

Font: www.p

BRE DE 2O14

HEM GUANYAT
L’alcalde de Subirats Pere Pons
i Vendrell va lliurar al President
de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya l’acord del Ple
municipal on es va aprovar una
moció a favor del dret a decidir i
les declaracions signades per les
entitats subiratenques donant
suport al dret a decidir (font:
Ajuntament).

na un vot per la independència”: durant la jornada del
r firmes per portar a les institucions europees davant la
vern espanyol del dret a decidir (font: ANC).

L’Ajuntament de
birats es va vestir
groc sumant-se a
mpanya país groc
mostrar l’àmplia
bilització a favor
consulta prevista
l 9 de novembre
nt: Ajuntament).

El Palau de la Generalitat va ser l’escenari on més de 800 alcaldes i
alcaldesses de tot Catalunya van demostrar els seu suport al President de
la Generalitat i a la consulta del 9N (font: Ajuntament).
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Continuïtat del projecte
“Apropa’t a la diversitat”

Us informem que el projecte
“Apropa’t a la diversitat”, que
es va engegar l’any 2013,
continua fins al juny de l’any
vinent amb el mateix objectiu
que es va marcar al principi:
acostar les realitats diferents
entre els països d’origen dels veïns immigrants i la realitat
catalana, creant activitats per teixir xarxa social i proposant
espais mutus de coneixença.

ços marroquins que es va realitzar a l’Escola El Montcau
per la festa de fi de curs escolar, en què es van tastar les
pastes elaborades pel grup de mares participants.
Donada aquesta bona acollida que ha tingut el projecte i
els èxits obtinguts, s’han anat preparant més activitats, de
les quals destaquem:
Mes de desembre del 2014: Xerrada “Salut i cultura”, a
l’espai Subijove d’Ordal.
Mes de febrer del 2015: Taller de cuina per a la festa de
Carnestoltes, a l’Escola El Montcau.

Durant el darrer curs 2013/2014 s’han anat celebrant activitats i actuacions que, gràcies a la implicació de mares/
pares i la col·laboració de les escoles, han obtingut uns
resultats positius i satisfactoris, tant per a les persones que
han participat en el projecte com per als diferents serveis
implicats. El curs anterior es va tancar amb el taller de dol-

Mes d’abril del 2015: Taller de manualitats per a la diada
de Sant Jordi, a l’Escola El Montcau.
Mes de juny del 2015: Trobada mares/pares per a la preparació de Cercavila Escola, a l’Escola El Montcau.

Grup de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) de Subirats
El mes d’octubre passat es va inaugurar a Subirats el programa de
Grups de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua (GSAM), adreçat a les
persones vetlladores no professionals, que aquest any es realitza al
nostre municipi per segon any consecutiu, a rel de l’èxit de la primera
edició.
Aquest programa, que ofereix
l’Àrea d’Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona, s’ha
implementat conjuntament amb
l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats, amb l’objectiu
de donar suport i acompanyar als
vetlladors/es de persones amb dependència.

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) ofereix, amb el
suport d’un psicòleg, un espai de
relació, de suport psicològic i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones que tenen cura
d’altres.
La cura de persones en situació
de dependència pot generar necessitats d’informació, d’acompanyament, de suport psicològic o de
relació amb altres que es troben
en la mateixa situació. Per això,
l’objectiu dels grups és evitar la
sobrecàrrega de la cura i aprendre
a tenir cura de si mateix, fer front
a la soledat i l’aïllament, i disminuir
l’estrès.

El programa ha tingut una durada
de deu sessions i ha tingut un bon
èxit de participació
Nou GSAM per a pares i mares
de nens/es amb dependència
Gràcies a l’èxit del GSAM adreçat
als vetlladors/es de persones amb
dependència (generalment persones adultes i gent gran), des de la
Regidoria de Serveis Socials s’ha
començat a treballar per a la realització d’un grup de suport per a pares i mares de nens/es amb dependència, que s’iniciarà cap a finals
d’any i que té una subvenció parcial de l’Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona, i estarà gestionat
directament des de l’Ajuntament.

Servei de teràpia ocupacional a domicili
Des dels Serveis Socials del municipi s’ofereix aquest servei adreçat a
aquelles persones dependents i a les
seves famílies que consisteix en una
visita de la terapeuta ocupacional al
domicili de la persona depenent, on
podrà realitzar una atenció personalitzada i individualitzada per a cada
cas, i així indicar i assessorar la persona i la família sobre:

- Activitats físiques, cognitives i d’oci.

- Activitats de la vida diària (tan bàsiques com instrumentals).

- Informació sobre centres especialitzats i recursos de l’entorn.

- Adaptacions de l’entorn i/o supressió de barreres arquitectòniques.
-P
 revenció de caigudes a domicili.
-
Informació i entrenament en ajuts
tècnics i productes de suport.
-
Informació en noves tecnologies i
domòtica.
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L’objectiu del servei és promocionar i
mantenir el màxim d’autonomia de la
persona dependent, millorar la qualitat de vida de la persona i el vetllador,
i allargar la permanència a domicili
de l’usuari amb una major qualitat de
vida.
Aquest servei és gratuït i s’hi accedeix a través de serveis socials bàsics. Per a més informació podeu
demanar hora per ser atesos per les
treballadores socials.
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Augmenten considerablement
els imports concedits per a beques
Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Subirats
obre convocatòria per a tres modalitats de beques que
tenen com a objectiu abordar l’extrema situació econòmica de moltes famílies.

Beques esportives
Per segon any consecutiu s’ha obert convocatòria per
a beques adreçades a ajudar a fer front a les quotes
per a la pràctica esportiva, que tenen per objectiu fomentar els hàbits saludables entre les famílies del municipi, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, gent gran o persones amb discapacitat, i que es
troben en una situació més vulnerable, i alhora garantir
la igualtat d’oportunitats.

Cal destacar que aquest any s’ha registrat un augment
de les sol·licituds de beques, alhora que també s’han
incrementat les demandes, tan econòmiques com de
recursos, adreçades als serveis socials.
Beques de material escolar

En total s’ha rebut 21 sol·licituds, de les quals 13 han
estat aprovades, amb un import total de 995,25 €, els
quals vénen en la seva totalitat d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona.

Un cop estudiades les demandes i mirant de cobrir
al màxim les necessitats pel que fa als ajuts escolars,
s’ha cregut necessària la consolidació d’aquesta línia
de beques dedicades a la bonificació de material i sortides escolars.

Beques menjador de les llars d’infants
Gràcies també al suport de la Diputació de Barcelona, s’ha pogut realitzar aquesta tercera línia de beques
adreçades a ajudar que les famílies no es vegin obligades a renunciar al servei de menjador de les llars
d’infants municipals i es garanteixi l’alimentació correcta dels infants, alhora que es faciliti la conciliació de
la vida familiar i personal en un context en què molts
pares i mares necessiten disposar de temps per a la
recerca de feina.

En aquest sentit, i després que l’any passat s’ampliés
la convocatòria als alumnes de secundària, s’ha apujat
substancialment l’import d’ajut per als alumnes d’ESO,
tenint en compte que la despesa en llibres és molt superior que en el cas dels alumnes de primària.
En total han estat 46 infants els que han pogut beneficiar-se’n, corresponents a 26 famílies del municipi. En
total s’han realitzat ajuts per un total de 4.220,00 €; l’import íntegre ha estat subvencionat per l’Ajuntament de
Subirats, sense la implicació d’altres institucions.

En total han estat beneficiades dues famílies, amb un
import total de 500,00 €.

Via-T gratuït per a persones conductores amb discapacitat
El Departament de Benestar Social i
Família ha signat un conveni de col·
laboració amb la Fundació Abertis,
que té per objectiu facilitar de manera gratuïta el dispositiu Via-T dels
peatges de les autopistes a les persones conductores amb discapacitat

que disposin de carnet de conduir
en vigor i el reconeixement legal de
discapacitat i/o targeta acreditativa
de la discapacitat del Departament
de Benestar Social i Família, amb
un grau igual o superior al 33% amb
barem de mobilitat reduïda, o també,

amb un grau igual o superior al 65%
(sense haver de complir barem de
mobilitat).
Més informació a www.autopistas.
com o al telèfon 902 200 320.

RACÓ DE LES ESCOLES
Nou logotip de l’Escola El Montcau
Enguany a l’escola d’Ordal hem escollit un nou logotip. De fet no en
teníem cap d’oficial. Per tant vam iniciar un concurs i tota la comunitat
escolar ha pogut presentar propostes i votar-les. El resultat és aquest
magnífic logo que representarà, a partir d’ara, l’Escola El Montcau
d’Ordal. Si us hi fixeu, està fet amb els tres colors de les tres escoles
de la ZER: verd, groc i taronja. Un arbre, com el pi que precideix la
nostra escola o com els pins que hi ha a la serra d’Ordal, una nena i
un nen, tots agafats de la mà.
Informació facilitada per
Escola Pública El Montcau, c/ del Pi, 1 - 08739 Ordal - Subirats
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Nou edifici de l’Escola El Montcau
Com molts ja sabreu, estem a punt
de fer la inauguració oficial del nou
edifici de l’escola d’Ordal. (Tot i
que estem al nou edifici des del
gener passat.) De mica en mica
ens anem acostumant al nou espai
i anem acabant les aules.
Des de la direcció ens agradaria
aprofitar l’espai que ens ofereix
aquesta revista municipal per mostrar l’esforç i la implicació de moltes famílies, i de la nostra associació de pares i mares (AMPA), en
aquests equipaments.
En contra del que pugui semblar, a
nosaltres ens van entregar l’escola amb molt poc equipament nou
(edifici a part). Com si fos un pis
sense moblar. De fet només ens
van dotar de quatre pissarres noves i taules, mobles i cadires per
equipar una aula. La resta de mobiliari és el mateix de l’antiga escola,

Aula de psicomotricitat.

Aula d’informàtica.

que vam traslladar, amb l’ajuda de
tot el poble i amics, durant el Nadal
de l’any passat.
A partir d’aquí moltes famílies ens
han ofert desinteressadament mobles, taules, cadires, aparells, llibres, etc. Paral·lelament l’AMPA ha
aportat tot el mobiliari de la biblioteca, que ha quedat de luxe, i les
prestatgeries amb el material nou
de psicomotricitat. També s’ha pa-

gat entre l’AMPA i l’escola el mobiliari de l’aula d’informàtica.

Us ensenyem fotografies de com
van quedant els espais, a la vegada que agraïm a tothom la seva
aportació desinteressada.
Moltes gràcies!

Informació facilitada per Escola
Pública El Montcau, c/ del Pi, 1 08739 Ordal - Subirats

Les dificultats a l’escola:
un problema cognitiu o emocional?
El que sabem és una gota d’aigua,
el que ignorem és l’oceà.
Isaac Newton
Moltes vegades ens trobem amb
alumnes amb dificultats d’aprenen·
tatge, alumnes als quals els és difícil entendre i resoldre amb èxit els
plantejaments escolars. Aquest fet,
que preocupa tant a pares, mares,
com mestres, és també un problema per als mateixos nens i nenes,
que veuen com el seu esforç no es
veu recompensat en les valoracions i en el progrés dels seus aprenentatges.
Davant d’aquesta situació, l’equip
docent de l’Escola Subirats vam
considerar que ens calia donar
respostes psicopedagògiques ade·
quades que ajudessin l’alumnat en
la millora d’aquests aprenentatges
i, amb aquest objectiu, vam iniciar-nos en la intervenció cognitiva i
emocional, amb l’ajut de la Fundació Carme Vidal i Xifre.
Per aquest motiu, des de fa uns
anys, i mitjançant les proves del

DN-CAS, sigles que fan referència
al nom de l’autor de les proves i a
la tipologia de proves, (Das Naglieri - Cognitive Assessment System)
podem conèixer el funcionament
cognitiu dels nens i nenes de l’es·
cola i observar quin procés s’activa
amb més o menys facilitat a l’hora
de realitzar alguna tasca que impliqui un procés mental.
El DN–CAS consta d’una bateria de 12 proves que s’adapten a
diferents franges d’edat i que es
fonamenten en la teoria del PASS
de la intel·ligència. Aquesta teoria
considera que la finalitat de valorar la intel·ligència és bàsicament
diagnòstica però que aquesta intel·
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ligència és canviable i modificable i,
per tant ,susceptible de millora en el
seu rendiment.
És per això que des de l’escola estem aplicant aquestes proves als
nostres alumnes com una eina de
detecció que ens permet valorar si
el problema d’aprenentatge és de
caire cognitiu o emocional i actuar
en conseqüència, encaminant la
nostra tasca docent cap a la millora dels resultats escolars dels
alumnes.

Informació facilitada per
Escola Subirats de Lavern
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RACÓ DE LES ESCOLES
Entrevista a l’alcalde
El passat dimecres 26 de novembre els alumnes de cicle superior de l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
van anar a visitar l’Ajuntament de Subirats per fer-li una
entrevista per a la seva revista a l’alcalde, Pere Pons.

A què et dediques a part de ser alcalde?
Sóc arquitecte i urbanista.
Què volies ser de petit?
De petit volia ser astronauta, pintor i arquitecte. I, com
gairebé tots els nens, també volia ser futbolista.
Quan es va construir l’Ajuntament?
Es va construir als anys 30 i l’última reforma es va fer
el 2007.
Quantes persones treballen a l’Ajuntament?
Hi treballen 25 persones, aproximadament.
On us reuniu i amb qui?
A la sala de plens ens reunim amb els regidors i quan
fem plens, amb tothom qui vol.
De quin partit polític ets?

Quin any vas començar a ser alcalde?

Sóc de Convergència Democràtica de Catalunya i
em vaig presentar a l’Ajuntament amb Convergència
i Unió.

Vaig començar a ser alcalde l’any 2011.
Quants alcaldes han passat per l’Ajuntament abans que
tu?

Què en penses, del 9N?
Que era necessari.

Han passat quatre alcaldes escollits pel poble: en Jaume Ràfols, l’Antoni Casanovas, el Miquel Vendrell i l’Antoni Solé.

Aquest any, per què esteu mantenint la piscina plena?
Perquè ara no perd aigua i es podrà aprofitar. Abans
no ho podíem fer perquè perdia aigua, però amb la
reforma sí, a més vam reduir una tercera part del volum
d’aigua que abans necessitava.

Què se sent fent d’alcalde?
És una experiència molt maca, però sents molta responsabilitat.

Penseu fer una pista coberta?

Per què tens tanta responsabilitat fent d’alcalde?

No, perquè ja n’hi ha una al municipi.

Perquè si t’equivoques pots fer mal a l’altra gent.

Teniu previst ampliar el nombre de cases al poble?

Què t’agrada de ser alcalde?

Als municipis hi ha un projecte que es diu planejament
on es recull la previsió de com fer créixer els pobles.
Sant Pau i els altres pobles està previst que creixin,
però les urbanitzacions, no.

El que més m’agrada és el tema del territori.
Quina feina fas a l’Ajuntament?
Faig una mica de tot, però entre els regidors ens repartim la feina.

Teniu previst fer alguna cosa per pujar de manera més
fàcil al carrer de la Font?

Per què vas decidir ser alcalde?

No farem escales mecàniques perquè costa molts diners de fer i mantenir. Ara ja es pot pujar amb cotxe o
caminant, però mirarem d’acabar de millorar l’accés a
peu.

Perquè sempre m’ha agradat la política.
Qui és el teu substitut quan no tu no hi ets?
A l’Ajuntament hi ha tres tinents d’alcalde: el primer és
el Llorenç Ros, el segon el Lluís Ràfols i el tercer el
Ferran Planes.

Quan fareu el parc de la Guàrdia?
Primer s’han de fer els carrers i després ja es podrà
fer el parc.

Tens un despatx per a tu sol?

Isaac Masana, Alemu Estela, Carlota Amigó,
Cristina Noya, Aloe Rojas, Manel Font,
Pere Montserrat i Bernat Massana

Tinc un despatx petit que a vegades comparteixo.
Has sigut alcalde a altres pobles?
No.

Informació facilitada per Escola Sant Jordi
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RACÓ DE LES LLARS
Sortida dels nens i
nenes de la Llar Els
Cargols de Lavern
Aprofitant l’entorn privilegiat de què
gaudim i el bon temps que va fer de
setembre a novembre, els nens i nenes de la classe dels Cargols de Lavern vam fer dues sortides, una a collir
raïm a la vinya i l’altra al bosc a buscar
pinyes un cop començada la tardor.
Informació facilitada per les
educadores de la llar de Lavern.

Excursió de la Llar L’Esquirol de Sant Pau d’Ordal
L’ambient educatiu no té perquè limitar-se a les
quatre parets de la llar, el pati i l’entorn, si ens
ho proposem, pot ser un marc educatiu excepcional perquè els infants aprenguin a conèixer,
estimar i, sobretot, gaudir de la natura. A la nostra llar valorem molt positivament poder sortir
sovint a observar què és el que passa al nostre
voltant: l’evolució de la vinya i els presseguers,
els canvis d’estació...
Aprofitant l’arribada de la tardor els nens i nenes de la llar d’infants l’esquirol hem sortit a observar com canvia el paisatge, com cauen les
fulles..., ha estat una passejada molt profitosa.
Informació facilitada per les educadores de
la llar de Sant Pau d’Ordal

Llar Els Pardals:
descobrint la
tardor
Els Pardals descobrim la tardor. Olorem, tastem, manipulem i observem
els diferents fruits de la tardor! Perquè creiem que aquesta és la millor
manera de conèixer la realitat i d’adquirir noves experiències.

Més informació a: llarsdinfantsdesubirats.blogspot.com
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Aplec Internacionalista d’Esperanto 2014
Durant el setembre passat es
va celebrar a l’Arboç l’Aplec
Internacionalista d’Esperanto
2014. En aquesta nova edició
es van poder realitzar moltes
activitats, xerrades i cursos.
Al mateix temps, va ser el
punt de trobada d’esperantistes i futurs esperantistes que
van poder intercanviar experiències i compartir-ne altres
en ambient festiu, com els concerts del divendres 5 i el
dissabte 6.

Patronat
de
Turisme

El Museu d’Esperanto de Subirats (MES) hi va participar
activament: assistint a xerrades i cursos i, sobretot, presentant el museu i engrescant els participants a l’Aplec a
visitar-lo. Durant la presentació del museu es va formar un
breu debat sobre el futur del fons documental del museu,
fet que va animar molts esperantistes a pronunciar-se so·
bre la importància de preservar el tresor en forma de llibres,
revistes i tota mena d’objectes que té el MES.

Cartells i fulls informatius: 1.300, en blanc i negre o color,
editats amb motiu d’actes esperantistes convocats arreu
del món.

Actualment, posseeix al voltant de 25.000 elements en bon
estat de conservació a pesar dels anys que tenen, alguns
més de cent.

Cartes: no se n’ha fet el càlcul total, però són el cúmul de
la correspondència de Lluís Hernández amb més de 800
esperantistes de tot el món.

Revistes: l’hemeroteca és la part més rellevant del fons.
15.000 unitats, que corresponen a 4.000 capçaleres diferents.

Objectes: adhesius, capses de llumins, cendrers, banderes, pins, una autèntica col·lecció de “merchandising”
esperantista.

Llibres: 9.000 volums de tota mena de gèneres, des de
novel·les i poesia universal fins a gramàtiques i diccionaris.

No en va el fons documental del Museu d’Esperanto de
Subirats és un dels més importants del món, tant per la
qualitat com per la quantitat dels exemplars.

Postals: unes 150.000, algunes de les quals van ser escrites en esperanto per qui les va enviar.

Horari d’hivern del Patronat de Turisme
Des del mes de novembre i fins al mes de març el Patronat de Turisme canvia els horaris d’atenció al públic d’estiu
als horaris d’hivern. A continuació us detallem quins són aquests horaris:

Oficina Vitivinícola de Lavern-Subirats
(Estació RENFE)

Punt d’Informació Turístic de Sant Pau
d’Ordal (caseta de fusta)

De dimarts a divendres de 9 a 16 h
Dissabtes de 10 a 16 h

Dissabtes de 10 a 16 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h

Jornades Europees del Patrimoni Cultural, Històric i
Arquitectònic
Les Jornades Europees del Patrimoni es van celebrar a Subirats el cap
de setmana del 27 i 28 de setembre,
en les quals va mostrar part del seu
patrimoni cultural, històric i arquitectònic. Les visites guiades es van realitzar a dos dels indrets més insignes
del municipi: el Museu d’Esperanto

de Subirats, el dissabte, i el castell
de Subirats, el diumenge.
L’activitat que es va dur a terme al
castell de Subirats va tenir la finalitat
de donar a conèixer la història i l’entorn del castell, però a través d’un fil
conductor molt original: les herbes
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remeieres. Gràcies a la col·laboració
de l’Associació d’Amics del Castell
de Subirats, l’Aula de Natura La Puput i de Natural Subirats es van descobrir les herbes remeieres i aromàtiques de l’entorn del castell. A més a
més, en finalitzar la passejada es va
fer un taller d’infusions.

Poble
Visita dels estudiants de Màster de Paisatge de la
Universitat Politècnica de Catalunya
A finals d’octubre estudiants del
Màster de Paisatge de la UPC van
venir a Subirats per conèixer l’entorn vitivinícola del municipi i centrar-se en el projecte de vinya de
l’escola de Sant Pau d’Ordal.
Aquest grup, integrat per estudiants llicenciats en diverses especialitats i provinents d’arreu del
món, van arribar amb tren a mig
matí a l’estació de Lavern-Subirats
i, d’aquí, van anar caminant seguint
part de l’itinerari número 1 de les
rutes vitivinícoles. Els alumnes van
poder aprendre (i gaudir) del paisatge eminentment rural i mediterrani de Subirats. Finalment, van fer
cap a Sant Pau d’Ordal, on les professores de l’escola els van conduir
a la vinya que conrearan els nens.
Allí els estudiants van fer les seves
apreciacions paisatgístiques i, en
acabat, se’ls va explicar detalladament aquest interessant projecte a
l’escola de Sant Pau.

La presència d’aquests estudiants de màster ve emmarcada en
les accions del Centre d’Estudis
del Paisatge Vitivinícola, CEPvi, el
qual va signar un conveni per a
la cessió d’ús gratuït d’una sala a
l’edifici de l’Estació Vitivinícola de
Lavern-Subirats. Aquest nou espai
s’utilitza com a dependències ad-

ministratives de l’associació CEPvi.
Les tasques principals d’aquesta
associació són la defensa, la difusió i gestió del paisatge vitivinícola
i la seva identitat com a fet cultural
i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.

Conèixer la geologia de Subirats
El diumenge 5 d’octubre es va realitzar una activitat per
conèixer la geologia de Subirats. Un itinerari que va transcórrer pels espais de Can Vendrell de la Codina, Can Sala,
Savall i el jaciment paleontològic dels Casots. La interpretació del paisatge local va anar a càrrec del geòleg i professor Lluís Rius. L’activitat va ser organitzada conjuntament amb el Centre d’Estudis Subiratencs (CESUB).
L’origen geològic del sòl de Subirats, format per sorres,
llims, argiles i pedres, és perfecte per al conreu de la vinya
i el préssec d’Ordal, tant per la seva composició química,
amb alts contingut en calç, com per la bona capacitat del
sòl per drenar les aigües. Cal destacar la gran quantitat
de fòssils que ens proporcionen els terrenys rocosos del
municipi, existint diversos jaciments paleontològics on
s’han fet troballes importants. Mostra d’això és el jaciment
dels Casots, on s’han trobat restes de mamífers d’uns 16
milions d’anys d’antiguitat. Es tracta d’un dels jaciments
del Miocè inferior més importants d’Europa que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de
Catalunya. A la imatge podeu observar el jaciment en ple
rendiment durant els anys noranta (Tribuna d’arqueologia
1991-992, Generalitat de Catalunya, 1993).
Des del Patronat de Turisme de Subirats es vol promocionar el coneixement i l’estima pels recursos naturals que
existeixen al municipi amb activitats com aquesta.
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Subirats i el Conflent, al congrés científic
internacional de pedra seca
La ciutat
costanera
d’El
Jadida
(100 km
al
sud
de Casablanca, al Marroc) ha acollit un magnífic congrés del 21 al 23 de setembre,
amb ponències i visites a les tazotas
(barraques) de la província d’Oukkala. Després de tretze edicions per Europa, la SPS, Societat Internacional
de Pedra Seca, va acceptar el 2012
al Congrés de Sardenya la proposta
del periodista francès Michele Amengoal, afincat a El Jadida, de visitar el
continent africà. A l’obertura del Congrés, es va fer un sentit homenatge
al periodista, mort poques setmanes
abans. Les persones assistents al
Congrés vam quedar bocabadades
amb la proposta de la primera ponent, la doctora en antropologia Salima Naji. Va mostrar una rica i variada galeria d’imatges amb diferents
tipologies de construccions de pedra
seca de tot el Marroc. La resta de comunicacions locals es van centrar en

de les barraques de pedra seca. Les
imatges dels lliris blaus al sostre de
les barraques van entusiasmar tota
la gent, així com el gran nombre de
persones reunides a la cloenda de la
trobada a Catllà aquest 2014.

Participació
d’entitats

les tazotas, i en la necessitat de crear
una associació de pedra seca, organitzar tallers de formació i documentar-les científicament i antropològica.
Les tazotas havien servit d’habitatge,
magatzem i espai per al bestiar. Des
de Pedra Líthica-Menorca, la Fundació El Solà-La Fatarella, el Parc Regional dels Pirineus Catalans i el Centre
d’Estudis de Subirats es van fer interessants aportacions a la feina feta en
els àmbits de l’arquitectura, la formació, la divulgació i l’intercanvi cultural.
La Rosa Vendrell, de la secció de pedra seca del CESUB, va explicar en
francès els intercanvis culturals Subirats-Conflent del 2013 i 2014 a partir

La ponent més aplaudida però, va
ser la “formiga” de 67 anys Claude
Froidevaux, de l’associació Pierres
Sèches de Fourgères (França), per
l’energia i la passió en la reconstrucció de murs i cabanes amb un grup
de voluntariat cada dimarts. Van participar-hi congressistes de França,
Itàlia, Croàcia, Xipre, Grècia, Còrsega, Sardenya, Menorca i Catalunya
del Nord i del Sud. La sorpresa més
gran va ser la visita al conjunt de “les
07 Tazotas”, a Sidi Abed, a 30 km
d’El Jadida, i a una tazota en procés
de restauració. El cuscús, el tajín, les
amanides, la fruita i el te van ser els
protagonistes dels àpats. El darrer
dia, amb música en directe i tot. El
2016, la cita és a Grècia.
Informació facilitada per Rosa
Vendrell Miret, membre del CESUB
i del Casal del Conflent

Coral Llebeig
Les activitats que hem fet i que estem
preparant la coral per als proper mesos són:
El 4 d’octubre, festa de Sant Francesc, Trobada de Corals. Aquest any
es va fer a l’església parroquial de
Sant Pau. Hi van participar les corals
Diana de Cervelló, Esclat de Vallirana
i Llebeig de Sant Pau.
El dissabte 18 d’octubre la coral va
actuar a la Llacuna amb la cantata

El Penedès, amb motiu de la Mostra
d’Embotits i Vins d’Alçada.
S’està preparant el concert de Sant
Esteve que aquest any no es farà per
Sant Esteve sinó el diumenge 28 de
desembre, amb un repertori recordant cançons dels temes que hem
cantat durant aquests vint anys.
Informació facilitada per
la Coral Llebeig

El Futbol Sala Ordal comença la temporada amb força

El mes d’octubre passat els entrenadors de les diferents
categories del FS Ordal van fer un curs d’iniciació a tècnic esportiu i primers auxilis” promogut pel Subijove, en
el qual van aprendre tècniques per ser més creatius i dinàmics a l’hora de preparar els entrenaments i també van
rebre formació en primers auxilis.

El dia 8 de novembre es va fer la presentació del equips,
que aquesta temporada compta amb quatre categories:
benjamina, alevina, infantil i sènior. L’acte va comptar amb
la presència de la regidora d’Esports, Isabel Esteve, i de
l’alcalde del municipi, Pere Pons.
Informació facilitada per Futbol Sala d’Ordal
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El 12 d’octubre d’enguany
hem celebrat la segona edició de la Fira d’Ordal. Mantenint l’estructura i l’esperit de
la primera amb actuacions,
tallers i jocs per als menuts,
trobada de capgrossos i una
cinquantena llarga de parades vam aconseguir de nou
que fos una agradable jornada familiar i festiva.
Malgrat que tota la setmana es va anar anunciant un
diumenge de pluja i que el dia va començar remullat,
finalment va lluir el sol i va quedar un dia esplèndid.

hels, complicitats i trobades, mentre es va gaudint d’un
bell entorn i de balls i concerts.

Pot ser que això espantés una mica i va haver-hi una
baixada en el nombre de visitants –que esperem recuperar a la propera Fira–, però els que van passejar,
participar i comprar a les parades van expressar-nos la
seva satisfacció i ens van emplaçar a seguir i a créixer.

Ens agradaria que tothom la faci seva, que senti que
és una data important al calendari, i per això convidem
tothom a participar-hi i ajudar a consolidar la Fira.
El nostre agraïment als col·laboradors, a les institucions, i a tots els que han posat el seu gra de sorra per
fer possible la segona Fira de la Garlanda, i recollim
també tots els comentaris, els suggeriments i les crítiques per millorar en el futur.

La veritat és que la Fira fa goig de veure. És un intercanvi entre l’esforç, el treball, sovint artesanal, i l’esperança d’uns i la il·lusió, la curiositat i l’esperit de festa
dels altres. És una de les maneres que té el poble de
mostrar-se, de treure al carrer productes, afanys, an-

Informació facilitada per Xavier Mateu

5es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica

El CESUB ha arribat a un acord amb l’equip de govern per
gestionar el Centre, on es pensa ubicar una petita biblioteca temàtica de la Guerra Civil, a més de possibilitar la
realització de diversos actes com presentacions de llibres,
conferències, visites culturals, escolars...

Els dies 16, 17 i 18 de gener tindran lloc les 5es jornades de Recuperació de la Memòria Històrica de Subirats.
Organitzades pel Centre d’Estudis de Subirats, CESUB,
començaran el divendres al vespre al Centre Agrícola de
Sant Pau, on tindrà lloc una taula rodona amb el tema “Les
fosses de la serra d’Ordal”, que comptarà amb l’actuació
del cantant Jaume Arnella, que ha musicat poemes referents a la Guerra Civil. Dissabte al matí es farà un homenatge als soldats republicans morts als combats d’Ordal,
coincidint amb el 75è aniversari dels fets; i a la tarda, es
presentarà el llibre Un río, dos márgenes de Ramon Valls
Bausa, a l’Ateneu Ordalenc.

El Centre estarà integrat dins la ruta que mensualment recorre les muntanyes d’Ordal on es van produir els combats del 22-23 de gener de 1939; i de la xarxa penedesenca d’itineraris de la Guerra Civil impulsada per l’IEP.
Una altra bona notícia és el descobriment a principis de
l’any que s’acaba, per part de membres del CESUB i altres
persones, de tres fosses a la serra de Riés. S’hi han trobat
restes de cinc soldats republicans. La direcció general de
relacions institucionals ha decidit crear un grup de treball
per investigar el contingut de les fosses: fer-ne la prospecció, les excavacions corresponents i dignificar-ne l’espai. Així mateix aquest grup intentarà trobar altres fosses
l’existència de les quals està documentada pels estudis
efectuats i les comunicacions de testimonis orals.

Diumenge 18, a la 1 del migdia, el plat fort d’aquestes jornades: la inauguració d’un nou equipament cultural al nostre municipi, concretament al Pago. El Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona, ubicat a l’edifici de
les antigues escoles. L’acte comptarà amb la presència
del director general de Relacions Institucionals i amb el
Parlament, Miquel Puig, de les autoritats locals i de l’Institut d’Estudis Penedesencs. Estarà amenitzat per les cançons d’en Johnny Rodon. La posada en marxa d’aquest
Centre ha estat possible perquè l’Ajuntament de Subirats
s’ha fet càrrec de la seva museïtzació.

Serà la primera campanya planificada a Catalunya i duta
a terme per la Generalitat, tot seguint les declaracions de
les Nacions Unides sobre aquest tema.
Informació facilitada pel CESUB

Font: Vimeo.com

Premi Arrels: “L’hivern a Can Bas”

En el marc del MOST Penedès Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, el clip
L’hivern a Can Bas, del filmmaker, realitzador i fotògraf Cesc Garsot (vegeu fotografia) ha estat guardonat amb el Premi Arrels al millor treball lligat al territori.
És un moment en què la poda fereix el cep, la vinya dorm i els vins de l’anyada es mimen al celler. El retorn de la saba marcarà el principi de la primavera amb la primera
llàgrima del cep. Podeu consultar el vídeo a: http://vimeo.com/104022521.
Informació facilitada per Can Bas Domini Vinícola
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8è Pessebre Vivent Parlat de Ca l’Avi
Els dies 26 i 28 de desembre, Ca l’Avi celebrarà el seu
8è Pessebre Vivent Parlat. Si voleu amenitzar les tardes
nadalenques, no us podeu perdre aquest entranyable i
tradicional espectacle ple de pastorets, dimonis i altres
personatges insignes del Nadal.
Els horaris dels passis són les 18 h i les 19 h. Així mateix,
us recordem que l’aforament està limitat a 70 persones.
Informació facilitada per la
junta del Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi

Paella a la Residència Família El Cenacle
Van participar-hi mes de 160 persones i vam rebre la visita de l’alcalde,
Pere Pons, i la regidora de Serveis
Socials, Isabel Esteve.
Va ser un dia lúdic per als nostres
residents i gràcies a tots els participants vam gaudir d’una gran festa.
El dia 22 de novembre, a la Residència Casa Família El Cenacle vam celebrar, amb motiu de la festa de les
famílies, una gran paella que va cuinar el nostre gran amic Jordi Curto, el
qual després també va amenitzar la
vetllada amb música en directe.

Des de la Residència El Cenacle volem donar les gràcies al personal del
centre, que va venir de forma voluntària per ajudar, i a totes les famílies i
els amics que van fer que fos un dia
inoblidable per als seus familiars i per
a tots els que treballem dia a dia a la
Residència.

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un feliç any nou
2015.
Informació facilitada per la
Residència Casa Família El
Cenacle

Entrenament de les veteranes de bàsquet
Si hi esteu interessades i us agrada el bàsquet, podeu entrenar i jugar tots els dilluns de 21 a 22 h a la pista
poliesportiva de Sant Pau d’Ordal.
Informació facilitada pels Serveis d’Esports de l’Ajuntament de Subirats

La UE Subirats estrena nova equipació
Els dies 30 i 31 d’octubre, la UE Subirats vam fer la presentació oficial de
la nova samarreta del club. Va ser un
acte, al Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal, en el qual van participar tant
els jugadors de les diferents seccions
i categories com els familiars que van
voler acompanyar-nos, així com la regidora d’Esports.
La intenció de la junta era aconseguir
que en aquesta nova samarreta quedés representat tot el municipi. I vam
creure que la millor manera d’aconseguir-ho era intentant reproduir la
bandera del municipi de Subirats.
Per això, en aquesta nova equipació
trobem integrats els colors de la senyera i, a la part superior juntament
amb l’escut, la combinació de verd i

presentació suposa un important pas
més en el camí de la consolidació de
l’entitat dins del municipi. A la seva
primera temporada compta amb
prop de 60 socis i dues seccions esportives: bàsquet i futbol, encara que
en un futur no descartem ampliar el
nombre de seccions.

negre. Els pantalons són completament negres, mentre que als mitjons
tornem a trobar-nos la combinació de
verd, negre i senyera.
Per la curta vida d’aquest club (es
va constituir el juliol passat), aquesta
35

Finalment, des del club volem agrair
l’esforç i la dedicació de totes les persones que han col·laborat amb nosaltres per a la consecució d’aquesta
fita.
Informació facilitada per la junta
directiva

Resum de plens
Sessió ordinària celebrada el dia 7 de juliol del 2014
que el tribunal considera que són limitacions a la propietat
privada.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

2. Presa de possessió de la nova regidora de
l’ajuntament, Anna Baqués Capellades
L’Anna Baqués va prometre complir les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Subirats amb lleialtat al Rei
i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.

7. Donar compte del conveni signat amb Montserrat Noya Bou, de cessió de terrenys per A
ocupació directa
Es dóna compte al Ple de la corporació de la signatura el dia
5 de maig del 2014 d’un conveni entre Montserrat Noya Bou
i l’Ajuntament de Subirats pel qual aquella cedeix a aquest, a
títol d’ocupació directa, un terreny als efectes d’executar una
part dels sistemes previstos al POUM en l’àmbit del PMU-1.
El ple en queda assabentat.

3. Aprovar, si S’escau, la modificació de crèdit
número 5 del pressupost de l’ajuntament
S’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, segons el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Xarxa distrib. aigua. Connexió
61090 161
dipòsit Lavern-Can Rossell
Millora accés Urbanització
76000 170
Casablanca
Total crèdits extraordinaris
FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
Diputació - Xarxa distribució
76004
aigua
TRANSFERÈNCIES CRÈDITS (BAIXA)
Urbanització Sector Est de
61021 151
Lavern
Total finançament

8. Acceptar, si s’escau, la cessió feta per Ordal
Fincas S.A. d’uns terrenys al nucli d’Ordal
Es va acceptar la cessió dels terrenys grafiats i descrits a la
documentació que incorpora l’expedient administratiu en tràmit i es va procedir a l’elevació a escriptura pública de l’acord
present.
La proposta s’aprova amb l’abstenció de Pere Pons i el vot a
favor de la resta de grups municipals i de Lluís Ràfols.

71.302,00
65.293,66
136.595,66

120.000,00

9. Aprovar, si s’escau, la cessió de terrenys
per a la futura rotonda de la urbanització Casablanca
La Diputació de Barcelona va aprovar definitivament el projecte constructiu de les obres de “Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des de la carretera c-243b Subirats”. El
projecte contempla l’expropiació dels terrenys afectats, part
dels quals són de propietat municipal.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS,
Primer: Posar a disposició de la Diputació de Barcelona les
superfícies afectades al projecte constructiu d’obres de
“Millora de l’accés a la urbanització Casablanca des de la
carretera c-243b Subirats”, els següents terrenys de titularitat municipal (vegeu QUADRE 1).
Segon: Que en cas de no formalitzar el preceptiu conveni entre les dues parts interessades i la consegüent acta d’ocupació dels terrenys en un termini màxim de vint-i-quatre
mesos, comptats a partir de l’adopció del present acord,
la possessió dels terrenys revertirà a l’Ajuntament de Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

16.595,66
136.595,66

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

4. Compte general 2013
Es proposa aprovar definitivament els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari del 2013.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
5. Aprovar, si s’escau, el contracte d’arrendament amb ADIF
Donada la nova configuració del servei que presta el Patronat
de Turisme de Subirats i la utilització de l’edifici objecte del
contracte i el seu espai adjacent, es va aprovar el contracte
d’arrendament, amb el seu document assenyalat com a annex II (plec de condicions), el qual tindrà vigència fins al dia
31 de març del 2022 a un cost anual de 1.200 euros, IVA
exclòs.
La proposta s’aprova amb dos vots en contra – APS-CUP– i
nou a favor corresponents a la resta de grups municipals i al
Lluís Ràfols.

10. Aprovar, si s’escau, el procediment per a
L’ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE LA PRIMERA Assemblea Municipal Oberta de Subirats i convocar-la per al proper dia
Vista la moció aprovada per l’Ajuntament de Subirats el dia 10
de març del 2014 en relació a la convocatòria de la primera
Assemblea Municipal Oberta i atès que és necessari un marc
procedimental que estructuri el funcionament i organització
d’aquesta Assemblea, es proposen al Ple de la corporació el
següent acord:
a)	Les Assembles Municipals Obertes s’estructuraran entorn
el debat sobre ponències que es presentaran prèviament.

6. Donar compte de la sentència 183/2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
relació a un recurs presentat per Josep Maria
Torres Parellada
Es va aprovar declarar nuls, d’acord amb l’establert a la sentència suara citada, els articles 4 i 5 del Reglament de Camins
de Subirats, que imposen zones de servitud als camins, ja
QUADRE 1
AFECCIONS FINQUES AJUNTAMENT DE SUBIRATS
FINCA

POLÍGON

PARCEL·LA

28677

01

Superfície de domini
afectat (m2)

Superfície de drets
afectats (m2)

Superfície d’utilització temporal (m2)

1.039,14

156,32

144,36

Referència cadastral

2867701DF0826N

28677

02

435,90

539,07

216,41

2867702DF0826N

4834

28677

16

400,00

0

0

2867716DF0826N0001IT

4835

28677

17

336,94

7,70

20,02

2867717DF0826N0001JT
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b)	Es crearà una comissió formada per la defensora de la ciutadania, Àngels Pinyol Batet, i un ciutadà/ciutadana, escollit
per tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament.
c)	Les votacions seran a mà alçada. Podran votar els majors
de 16 anys empadronats a Subirats.
d)	Es publicarà al web municipal.
e)	El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades a l’Assemblea.
f)	Les Assembles es realitzaran en aquells espais o equipaments públics que garanteixin la reunió del màxim de subiratencs i subiratenques.
g)	El Ple de l’Ajuntament podrà introduir canvis en el funcionament i l’organització de les Assembles.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

15. Aprovació inicial, si s’escau, de la “Modificació del projecte d’urbanització del barri de la
Guàrdia de Sant Pau d’Ordal”
La present modificació es porta a terme per tal de rebaixar el
cost del projecte inicial mitjançant un canvi en les seccions
dels carrers. El projecte contempla la urbanització del barri
de la Guàrdia, bàsicament pavimentació i soterrament dels
conductors d’enllumenat, a Sant Pau d’Ordal. El pressupost
d’execució material de les obres previst al projecte és de
287.751,18 € i el d’execució per contracte de 414.332,93 €.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
16. Aprovar, si s’escau, la revisió del cànon i
prorrogar el conveni amb l’empresa Pedrera
d’Ordal SL
Manteniment del conveni fins al 31 de desembre del
2009, aplicant 0,20 € sense IPC a partir de l’any 2010
(per raó del període de crisi)

11. Aprovar, si s’escau, la modificació del conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament de Subirats
S’ha comprovat que l’aplicació de la clàusula 27a del conveni, que regula la incapacitat temporal per contingències comunes i accidents de treball, comporta problemes d’adequació a la normativa vigent posats de manifest pel nostre servei
de confecció de nòmines.
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Modificar l’acord sobre les condicions econòmiques,
socials i de treball per al personal funcionari i el conveni col·lectiu de treball per al personal laboral al servei
d’aquest Ajuntament.
Segon: Deixar, en conseqüència, sense efectes de validesa
jurídica les prescripcions contingudes a l’article 27 de l’actual conveni laboral
Tercer: Annexar aquest document com a pacte complementari a l’actual conveni laboral
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

Any
2007

Tones
anuals
155.028,67

2008

258.022,57

Cànon €/T
0,2

IPC
4,3

32.338,98

1

0,212371488

31.631,28

0,2

0,8
0

2009

148.943,14

2010

41.845,40

0,212371488

2011

53.154,70

0,2

0

34.000,00

0,2

0

2012

136.923,48

2013

104.615,82

1r T 2013
Totals

0,2
0,2

0

0,2102688
0,2
0,2

0,2

932.533,78

TOTALS

33.719,14

966.252,92

54.254,10
8.369,08

10.630,94
27.384,70
6.800,00

20.923,16
192.332,23

Dades corresponents al 1r trimestre de 2014
1r T 2014

Import

0,2086

0,2086

0,2102688

Cànon
actualitzat
amb IPC

0,2

6.743,83
199.076,06

Import pendent de liquidar a data 31.03.2014:
199.076,06 € - 180.000,00 € rebut com a bestreta =
19.076,06 €
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

12. Aprovació definitiva de la modificació del
traçat d’un tram del camí de Sant Pau d’Ordal a
Cal Mata del Racó
El Ple de la corporació va aprovar definitivament la modificació del traçat d’un tram del camí de Sant Pau d’Ordal a Cal
Mata del Racó amb la finalitat de millorar-ne el traçat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

17. Iniciar els tràmits per legalitzar una activitat de planta de morter a nom de l’empresa
Investigación Desarrollo Morteros SL
En data 13 de febrer d’enguany, la societat Pedrera d’Ordal
SL presenta una memòria i plànols per a la implantació d’una
activitat de producció de morters a l’àmbit de l’actual pedrera
d’Ordal i l’activitat a desenvolupar és la preparació i ensacament de ciments especials i/o morters.
És a la vista de tot l’exposat que es proposa l’adopció del següent: exposar el projecte a informació pública durant el termini de un mes, publicant l’edicte al BOPB i a un diari d’abast
general.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

13. Aprovació inicial, si s’escau, del conveni urbanístic signat amb l’empresa CIATSA
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer: Aprovar inicialment el conveni urbanístic entre la família Rafecas, l’empresa CIATSA i l’Ajuntament de Subirats
que tot seguit es transcriurà i que té com a objecte cedir a
l’Ajuntament la finca propietat de la família Rafecas en concepte de cessió del sòl qualificat d’equipaments i en concepte de pagament substitutiu de la cessió del sòl d’aprofitament urbanístic que CIATSA ha de donar a la corporació.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

18. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del POUM municipal al sector del polígon
Noya-Lavernó
A rel d’una sol·licitud de llicència s’ha detectat que, aplicant
la normativa del POUM vigent, una finca situada al polígon
industrial Lavernó resta amb una ocupació i edificabilitat molt
per sota de la permesa per normativa (60% i 1,8 m2st/m2sòl,
respectivament) a causa que una gran part de la parcel·la
està afectada per la distància de 25 metres que cal mantenir
lliure d’edificació al costat de la carretera C-243b. Aquesta
problemàtica ja es va contemplar amb la normativa del pla
especial, però no es va recollir al POUM.
Per tot l’exposa’t, es proposa l’adopció del que es va aprovar, consistent en la modificació de l’article 363 de la seva
normativa.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

14. Aprovació inicial, si s’escau, del conveni urbanístic signat amb les germanes AYxelà Casacuberta
Maria Àngels Ayxelà Casacuberta i Montserrat Ayxelà Casacuberta cedeixen a l’Ajuntament de Subirats, a títol d’ocupació directa, amb reserva a favor del cedent de tots els seus
drets urbanístics, el ple domini de les porcions d’unes finques
per a ús municipal: destinat a jardí públic, a equipament, a
equipament esportiu i sistema viari.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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20. Mocions

20.4. Moció que presenta per l’equip de Govern demanant
la retirada de tots els símbols franquistes als municipis
de la comarca
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovà substituir les
plaques dels carrers que contenen noms de persones d’etapes dictatorials per noms de persones o entitats que hagin
lluitat contra el feixisme i per la llibertat del nostre poble, així
com restituir la memòria de tota persona o entitat que hagués
estat perseguida o il·legalitzada durant períodes dictatorials.
El Ple, amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents, acorda assumir
el pronunciament del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en
relació a la seva incidència al municipi de Subirats.

20.1. Moció que presenta APS-CUP en defensa de la democràcia popular i la república
L’abdicació del rei Joan Carles I en favor del seu fill Felip VI
no suposa més que un canvi que un cop més es produeix per
imposició, per això el Ple va aprovar que qualsevol opció que
afecti l’estructura d’un estat es realitzi través del vot universal.
El Ple, amb les abstencions dels regidors de grup municipal de
CiU i de Lluís Ràfols, el vot en contra de Dolors Morera, representant del grup municipal del PP, i el vot a favor dels regidors
dels grups municipals d’ERC i APS-CUP, acorda aprovar la
moció presentada.
20.2. Moció presentada per APS-CUP per la sanció dels
immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres i altres grans empreses
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de
milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
El Ple acordà elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge,
o actualitzar el planejament existent, que contempli i reguli
degudament les mesures de foment per evitar la desocupació
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article
42 de la llei 18/2007.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar
la proposta.

20.5. Moció presentada per l’equip de Govern per donar
suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals de Catalunya
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala
local, de la voluntat popular. Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, d’igualtat, de justícia i de llibertat. I per tot això afirmem que els municipis de
Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i del
catalanisme polític i del dret a decidir
El Ple, amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents, acorda aprovar
la moció presentada.
20.6. Moció presentada per l’equip de Govern de rebuig a
la LRSAL
Donat que la LRSAL representa un atemptat contra l’autonomia local i vol suprimir la prestació de molts serveis públics
locals en perjudici dels nostres ciutadans, vulnerant la Carta
Europea d’Autonomia Local (CEAL) i la mateixa Constitució
Espanyola (CE) en què es vol emparar. La LRSAL representa
la plasmació d’un projecte polític recentralitzador i uniforme
que té en compte les comunitats forals i altres CCAA, incloses
Ceuta i Melilla, però ignora i menysté l’organització territorial
i el règim local existent a Catalunya. Per tot això, es proposa
rebutjar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel Govern central atès que representa
una involució del règim local.
El Ple, amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents, acorda aprovar
la moció presentada.

20.3. Moció presentada per l’equip de Govern contra l’aplicació de la “Llei Wert”
El grup d’ERC s’afegeix a la presentació de la moció.
La LOMCE, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la sentència
del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu
trencar el model educatiu català. En conseqüència, i per tot
això abans esmentat, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en
sessió plenària, acorda rebutjar l’aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de
l’escola catalana que defensa tota la comunitat educativa.
El Ple, amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents, acorda aprovar
la proposta.

Sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre del 2014
2. Aprovar, si s’escau, la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació actualitzat a data 31 de desembre del 2013
Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la
corporació, actualitzat a data 31 de desembre del 2013, que
incorpora com a annex els inventaris dels béns propis dels
organismes autònoms, societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
21200-430 Edificis i altres construccions
22600-430 Despeses diverses
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
22400-430 Assegurances-previsió de riscos
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS +
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

FINANÇAMENT
Noves previsions d’ingressos
46700
Consorci promoció turística

3. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit
número 1/2014 del Patronat de Turisme
Aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits (modalitats suplement de crèdits i crèdits extraordinaris) del pressupost del Patronat de Turisme de Subirats corresponent a
l’exercici del 2014, de conformitat amb el que disposa l’article
177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, segons el detall següent:

Remanent de tresoreria
87000
Remanent de tresoreria

309,60
1.543,90
1.853,50
444,00
2.297,50

900,00
900,00

1.397,50
1.397,50
2.297,50
TOTAL FINANÇAMENT
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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4. Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit
número 6/2014 del pressupost general de la
corporació
Atès que, en el si de la corporació, s’han de realitzar despeses que no es poden demorar a l’exercici següent i vist
l’informe preceptiu d’Intervenció, s’aprova l’expedient núm. 1
de modificació de crèdits (modalitats suplement de crèdits
i crèdits extraordinaris) del pressupost de l’Ajuntament de
Subirats corresponent a l’exercici de 2014, segons el detall
següent:
A SUPLEMENTAR
15100 130
Gratificacions
15100 920
Gratificacions
21000 155
Viabilitat i via pública
21003 155
Senyalització via pública
21200 151
Edificis i altres
construccions
21200 321
Edificis i altres
construccions
21200 340
Manteniment zones
esportives
21300 151
Maquinària instal·lacions
edificis municipals
21500 920
Mobiliari i complements
22104 130
Vestuari
22613 338
Activitats culturals
22702 151
Estudis projectes i
valoracions
22706 170
Assessorament medi
ambient
61021 151
Urbanització Sector Est
Lavern
61088 155
Aparcament Lavern
62200 313
Millora instal·lacions
mèdiques municipals
62503 161
adequació piscina
62504 161
Adequació zona
instal·lacions piscina
62511 165
Enllumenat carril carretera a
Lavern
62513 171
Adequació font de les
Gitanes
Total suplements
PARTIDES NOVES

20300
22615
62000

432
338
454

62001

454

62289
62290

321
321

62510

155

62511

155

63501

338

Lloguer Adif Lavern
Actes del tricentenari
Adequació camí Ordal a
Martivell
Protecció amb biona camí
darrere Font Santa
Llar Ordal CEIP Montcau
Pavimentació pati llar
d’infants a Lavern
Sauló instal·lacions
esportives
Arranjament aparcament
Ordal
Adquisició escenari +
cadires

68000

155

68000

340

78001

338

78002

338

Adquisició terrenys (Pere
Grau + Ca l’Avi)
Adquisició terrenys camp
de futbol,3a anualitat
Reforma Centre Agrícola de
Sant Pau d’Ordal
Insonorització local social
Casablanca
Total partides noves
TOTAL DESPESES

1.000,00
2.500,00
8.000,00
2.000,00

8.000,00
20.000,00
32.712,50
7.000,00
205.311,08

322.220,07

FINANÇAMENT
MAJORS INGRESSOS
38900 Reintegraments
2.192,43
45086 Generalitat, subvenció
adequació piscina
17.054,11
45087 Generalitat, subvenció
actes del tricentenari
3.030,00
46115 Diputació, ajut
extraordinari línia 2
22.752,63
55001 Cànon pedrera
19.076,06
55002 Cànon planta asfalt
22.663,40
76005 Diputació, subvenció
reforma Centre Agrícola
32.712,50
76006 Diputació, subvenció
adequació camí Ordal
47.632,58
76007 Diputació, subvenció
inversions sostenibles
53.000,00
76008 Diputació, insonorització
local Casablanca
4.000,00
Total majors ingressos
224.113,71
BAIXES PARTIDES
12004 155
Retribucions bàsiques
3.500,00
13100 313
Personal temporal auxiliar
consultori
4.000,00
20000 321
Arrendament cessió
terreny aula escola
9.020,00
22100 155
Enllumenat públic
26.747,37
22612 920
Diversos
980,00
22613 920
Fons de contingència
10.500,00
61015 155
Aparcament estació
Lavern
25.000,00
76000 170
Millora accés Urbanització
Casablanca
18.358,99
Total baixes
98.106,36
TOTAL FINANÇAMENT
322.220,07
La proposta s’aprova amb el vots favorables del grup de CiU
i de Lluís Ràfols, l’abstenció dels grups d’ERC i APS-CUP i el
vot contrari del grup del PP.

16.000,00
7.500,00
10.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
18.000,00
5.000,00
3.000,00
18.358,99
2.100,00
1.500,00
10.508,00
1.442,00
1.500,00
1.000,00
116.908,99
726,00
3.030,00
47.632,58

5. Donar compte de l’adquisició de terrenys per
A la urbanització del passatge Pere Grau a Lavern
L’Ajuntament portarà a terme l’obra “Urbanització del Carreró
Pere Grau de Lavern”.
En data 17 de desembre del 2011, el projecte va quedar aprovat definitivament. Posteriorment es va detectar que l’execució de les actuacions necessitava de l’afectació de terrenys
de titularitat privada.
Es fa una relació dels béns i drets afectats per l’execució de
les obres contemplades al projecte d’urbanització del carreró
Pere Grau de Lavern, una vegada actualitzada amb les al·
legacions acceptades.

3.310,00
8.300,00
4.840,00
5.000,00
54.000,00
10.760,00
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- Can Bas: 29 de juny
- Lavern: 29 de juny
- Can Batista: 6 de juliol
- Urb. Casablanca: 10 de juliol
- Urb. Can Rossell: 27 de juliol
- Ordal: 3 d’agost
- Urb. Muntanya Rodona: No tenen previst dia
- Ca l’Avi: 26 d’octubre
La proposta s’aprova, amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i el
vot a favor de la resta de grups municipals –CiU, ERC i PP– i
de Lluís Ràfols.

L’adquisició d’aquests terrenys és necessària per tal de poder obtenir els espais de vialitat necessaris assenyalats al
planejament vigent.
Els criteris que s’han utilitzar per establir el valor del sòl han
estat els valors de diferents cessions de terrenys situats en sòl
urbà i destinades a sistema de verd públic o d’equipaments
recentment.
De tot l’actuat es dóna compte al Ple de la corporació que en
queda assabentat.
6. Aprovar, si s’escau, atorgar una bonificació
en la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres al patronat Familiar
dels Casots
Declarar les obres impulsades pel centre Patronat Familiar
dels Casots –sol·licitades el dia 11 de juny d’enguany– d’especial interès o utilitat municipal per raons socioculturals, ateses les característiques que conflueixen en el subjecte passiu
de l’impost i en el local objecte de les obres i bonificar, en
conseqüència, el 95% de la quota de l’impost que genera
l’atorgament de la llicència.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

10. Aprovar, si s’escau, l’ordenació i la imposició de contribucions especials per al finançament parcial de les obres d’urbanització del
passatge Pere Grau a Lavern
Primer: Imposar i ordenar contribucions especials per al finançament de l’obra “Urbanització del Carreró Pere Grau
de Lavern”, d’acord amb el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i Ordenança municipal.
Segon: L’ordenació de les contribucions especials es realitza
en funció de les següents dades:
Cost de l’obra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85.450,87 €
Honoraris tècnics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12.000,00 €
Adquisició terrenys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
3.500,00 €
(previsió que es revisarà en liquidar definitivament les
despeses de les obres a realitzar i sobre les quals es
faran efectives les contribucions especials)
Total cost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100.950,87 €
PUOSC (Subvenció)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60.000,00 €
Despesa municipi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40.950,87€
Ajuntament  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18.741,68 €
Veïns   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22.209,19 €
Tercer: Aprovar la base imposable de 22.209,19 € que correspon al 22,00% del cost total i al 54,23% del cost suportat pel municipi, calculat d’acord amb allò que regula
l’article 31 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Quart: Aprovar la relació de subjectes passius amb indicació
de les quotes provisionals a satisfer.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

7. Aprovar, si s’escau, definitivament l’expedient d’acció investigadora sobre la titularitat
de la Torre del Telègraf d’Ordal
S’ha tramitat degudament en aquest Ajuntament un expedient
d’investigació dels seus eventuals drets sobre el bé immoble
anomenat Torre del Telègraf d’Ordal, construcció de mitjans
del segle XIX, que figura convenientment descrita al contingut
documental d’aquell, especialment en els informes tècnics
que l’estudien.
Declarar la plena propietat de l’Ajuntament sobre el bé immoble Torre del Telègraf d’Ordal. Disposar que es procedeixi a
la taxació de l’esmentat immoble i a la seva inclusió al corresponent epígraf de l’inventari general de béns de l’Ajuntament,
com a bé patrimonial, així com a la seva inscripció al Registre
de la propietat, modificar la titularitat cadastral del bé en compliment d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents
8. Aprovar, si s’escau, definitivament l’expedient d’acció investigadora sobre la titularitat del terreny annex i contigu a l’església de
Sant Pau d’Ordal
DECLARAR motivades les argumentacions emprades pel
representant del bisbat de Sant Feliu de Llobregat en relació a la reclamació de titularitat dominical del terreny annex
a l’església de Sant Pau d’Ordal, antic cementiri parroquial,
contrastades i contingudes al llarg de la tramitació de l’expedient administratiu que l’Ajuntament de Subirats ha impulsat
per esbrinar els seus fonaments i raons jurídiques.
DISPOSAR, en compliment d’aquest acord, que es procedeixi, si s’escau, a la corresponent baixa del bé assenyalat en
l’epígraf de l’inventari general de béns de l’Ajuntament, així
com en el cadastre de béns immobles de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents

11. Liquidació de l’aportació econòmica derivada del Conveni per a l’activitat de planta de fabricació de mescles asfàltiques d’Asphalt Solutions SA i pròrroga del Conveni
En data 8 de maig del 2009 es va subscriure un conveni entre
Asphalt Solutions SA i l’Ajuntament de Subirats per concretar
i regular les condicions de la col·laboració desinteressada.
Asphalt Solutions SA va rebre una bestreta de 155.690,06 €
en diverses formes d’aportació, segons es detalla més endavant, i no haver existit saldo a favor, situació que ha canviat
l’últim any i motiu pel qual s’ha de procedir a la seva regularització.
Per tal de determinar l’import de l’aportació econòmica a satisfer es fan els següents càlculs:
◆ Les produccions de la planta entre juliol del 2009 i maig
del 2014 han estat les següents;
Any		 Tones
2009		 143.052
2010		 335.624
2011		 326.863
2012		 206.599
2013		 145.916
2014		
30.962 (fins al 30 de maig)

9.- Aprovar, si s’escau, el calendari de les festes laborals per al 2015
Primer: Proposar el 2 d’abril (Dijous Sant) com a festa local
per a tot el municipi de Subirats i les especificades tot seguit per a cada entitat:
- Cantallops: 26 de gener
- El Pago: 26 de gener
- Sant Pau d’Ordal: 26 de gener
- Can Cartró: 27 d’abril
- Can Rossell: 13 d’abril
- El Rebato i Torre-ramona: 13 d’abril
- Els Casots: 20 d’abril

Sumen		 1.189.016 tones (fins al 30 maig 2014)
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BV-2154 en el punt d’intersecció d’aquesta amb l’accés actual. Aquesta actuació afecta terrenys de titularitat privada que
cal expropiar, essent l’Ajuntament de Subirats qui assumeix
aquesta expropiació i la Diputació de Barcelona executarà les
obres corresponents.
Els terrenys estan situats en sòl no urbanitzable i destinats
a conreu de la vinya. El valor de mercat aproximat d’aquest
tipus de terreny, incloent la plantació de vinya, és de 6,0 €/m2.
Es proposa al Ple aprovar per mutu acord l’adquisició la finca
descrita per un valor de 3.084,78 €.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

◆ L’import de l’aportació econòmica a liquidar en data 30
de maig del 2014:
1.189.016 tones x 0,15 €/T = 178.352,40 €
◆ Imports rebuts a compte de la liquidació:
Aportació per a la coberta
del poliesportiu d’Ordal
80.000,00 (gener 2010)
Pavimentació del camí
d’accés a Corral del Mestre 33.842,56 (maig 2010)
Adquisició de camió
Nissan Cabstar amb grua
25.000,00 (febrer 2011)
Pavimentació del
pàrquing estació de Lavern
16.847.50 (juny 2011)
Sumen
155.690,06 €

16. Aprovar definitivament, si s’escau, la modificació del projecte d’urbanització del nucli de
població de La Guàrdia
El Ple de la Corporació, en data 7 de juliol del 2014, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la “Modificació del projecte
d’urbanització del barri de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal”,
amb un cost de 414.332,93 euros, IVA inclòs, que suposen
135.947,22 euros inferior al projecte inicial aprovat per l’Ajuntament el mes d’octubre del 2011.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal relatiu a aquestes al·
legacions, es proposa aprovar definitivament la “Modificació
del projecte d’urbanització del barri de la Guàrdia de Sant
Pau d’Ordal”, desestimant les al·legacions 1 a 3 de l’informe
transcrit atès que no fan referència al projecte d’urbanització,
sinó al repartiment de despeses, i estimant l’al·legació 4, que
proposa d’estudiar la possibilitat de col·locació d’un element
reductor de velocitat a l’inici del carrer Romaní.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

◆ Import pendent de liquidació:
178.352,40 – 155.690,06 = 22.662,34 €
Que és per tot l’exposa’t que es proposa l’adopció dels següents
ACORDS,
Primer: Procedir a la liquidació de l’aportació econòmica
corresponent a l’aplicació del contingut del conveni subscrit entre Asphalt Solutions SA i l’Ajuntament de Subirats
en data 8 de maig del 2009, de la qual resulta, a data 30
de maig del 2014, un saldo favorable a l’Ajuntament de
22.662,34 €, import que serà ingressat a la tresoreria municipal al compte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
12. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla especial
PE-SNU-25 “Casa Valldeperas-Can Rossell”
Vist l’informe de l’arquitecte municipal,es proposa aprovar
inicialment el Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 25
“Taller Valldeperas”.
Segon: Declarar la suspensió de l’atorgament de llicències
de parcel·lació en l’àmbit del Pla Especial. S’exceptuen
d’aquesta suspensió les obres de consolidació i reforma
necessàries per a la conservació de les edificacions.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

17. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Subirats-modificació de l’article 363 de la normativa
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal consistent en la modificació de l’article 363 de la seva normativa.
Segon: Enviar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

13. Donar compte de les actuacions dutes a
terme al pou dels Casots
El Sr. Manel Comas ha emès un informe en data 13 de setembre proppassat en el qual resumeix les actuacions dutes
a terme pels serveis municipals en relació a la xarxa de distribució d’aigua en alta del nostre municipi. Es fa saber al Ple
de la corporació el contingut d’aquest informe.
El Ple en queda assabentat.

19.1. Moció sobre la celebració de la Diada
Per assentiment de tots els regidors presents, s’acorda no
tractat aquest punt de l’ordre del dia perquè el Ple se celebra
amb posterioritat a l’11 de setembre, Diada nacional de Catalunya, que n’era el seu objecte.

19. Mocions

19.2. Suport del món local a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del
2014
Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de
novembre del 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de Subirats amb la seva realització, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la
possible, fent una crida a la participació.
Donar ple suport al President i al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport
a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9
de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
El Ple, amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents, acorda aprovar
la moció presentada.

14 Aprovar, si s’escau, la convocatòria de la
primera Assemblea Municipal Oberta de Subirats
Primer: Acordar que la celebració de la primera Assemblea
Municipal Oberta de Subirats serà el dia 7 d’octubre a les
20.00 hores a la seu de l’Ajuntament.
Segon: Notificar aquest acord a totes les parts participants,
fent la màxima difusió possible d’aquesta convocatòria entre la població de Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
15 Aprovar, si s’escau, l’adquisició d’un terreny
per mutu acord per a la millora de l’accés a ca
l’Avi
La Diputació de Barcelona té previst executar la millora de
l’accés al nucli de Ca l’Avi modificant el traçat de la carretera
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L’Estat espanyol incentiva la independència de Catalunya
mateix temps, hi ha gent que no saben o no volen entendreu. Sobre tot el govern Espanyol.

Aquest petit article no pretén de cap manera posicionar-se
a favor o en contra de la creació d’una Catalunya lliure.
Més aviat fer una petita reflexió del creixement quasi exponencial de l’independentisme esdevingut a Catalunya
durant els últims quatre anys.

Què ha passat?
Ha influït el crac econòmic-financer del juliol del 2007? En
certa mesura, és possible.

Moltes de les persones nascudes a la dècada dels anys
50 i 60 recordaran les dificultats que teníem per poder
dur a terme qualsevol activitat cultural, esportiva social i/o
política, sense el risc de poder ser amonestats, multats i
en els casos més greus, segons els paràmetres del règim
franquista, jutjats i empresonats.

Hi ha influït la corrupció d’alguns polítics i, no cal dir-ho,
d’empresaris que col·laboraven amb els polítics esmentats? Possiblement pot haver-hi influït.
Hi ha influït la pobresa de moltes famílies sense feina i carregades de deutes fins al coll i amb el perill de perdre la
seva llar? És possible.

Amb la mort del dictador l’Estat espanyol és va anar consolidant, de forma discreta, cap a una democràcia. Catalunya va recuperar les seves institucions i la seva llengua
es va establir com a idioma cooficial conjuntament amb el
castellà.

Però també hi ha influït, i d’una manera definitiva, la falta
de “pudor” de molts polítics espanyols amb la seva total
manca de sensibilitat vers Catalunya.
Com es pot retallar un Estatut aprovat al Parlament de Catalunya?

En aquells primers anys de democràcia, i les dècades precedents ja esmentades, existien arreu del país nombrosos
independentistes que somiaven que Catalunya esdevingués un estat propi. Gent que creia que el matrimoni Espanya/Catalunya era totalment inviable. Al mateix temps,
recordem que existien diversos partits polítics que defensaven aquesta idea.

Com és possible que perilli la inserció lingüística per culpa
de tres famílies?
Com poden ser admeses, o més ben dit, omeses constants
declaracions ofensives d’algun president d’una comunitat
autònoma per part de l’equip del govern Espanyol?
Com és possible que el President del Govern espanyol no
volgués dialogar amb el President de la Generalitat dos
dies després de la multitudinària manifestació de l’11 de
setembre del 2012, per tractar el pacte fiscal?

Ara bé, els independentistes, com a molt, i en els moments
més difícils, representaven entre un 5% i un 8% de la població.
La gran majoria de ciutadans i ciutadanes del Principat
eren persones que volien una autonomia que defensés la
llengua, la cultura i un adequat finançament per poder tirar
endavant el país.

No pararíem de fer-nos més preguntes.
Queda clar que a partir de l’any 2000, aproximadament,
Catalunya ha patit un retrocés important. I aquella “filosofia” vàlida per a molta gent ha mort.

Durant les últimes dècades, encara que amb més o menys
dificultats, aquesta filosofia semblava que funcionava. Els
independentistes quedaven relegats en un segon terme.

Quants independentistes hi ha a Catalunya a finals del
2014? Pregunta difícil de contestar sense la possibilitat de
celebrar un referèndum.

Ara bé, de sobte, durant aquests darrers quatre anys el
país és mobilitza a favor d’una Catalunya lliure, d’un estat propi dins de la Comunitat Europea. Segons sembla,
aquella “filosofia” de convivència ja no té raó de ser. I al

El que queda clar és que cada dia que passa, el Govern
espanyol té una facilitat tremenda per crear nous independentistes.
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Després del 9-N: mandat democràtic
lamentària exerceixi la sobirania fins a les últimes conseqüències.

El 9N ha estat un èxit de mobilització com ho han estat
les manifestacions multitudinàries dels últims anys. L’independentisme en surt reforçat i ha d’encarar la següent
etapa del procés que s’entreveu definitiva: les eleccions
de caràcter decisori per comprovar si existeix la majoria
independentista i en cas que sí, que aquesta majoria par-

No hem d’oblidar que aquest èxit ha estat possible gràcies
a la mobilització civil que han fet tant ANC com Òmnium i
a la unió dels grups polítics proconsulta.
No perdem el nord i ni un pas enrere!

Que està passant al nostre municipi?
- Camí de Can Rossell de la Serra-les Perdius. 2.057 €,
aquest ja està fet.

Si hem de fer una valoració d’aquests tres anys llargs de
legislatura, es pot veure que l’Ajuntament ha perdut proximitat amb els veïns. Abans els veïns es podien adreçar
a l’Ajuntament i parlar sense massa impediments amb els
regidors i/o l’alcalde per expressar les seves inquietuds i
necessitats. Actualment, els veïns tenen com a atenció un
full instància on han d’explicar les seves necessitats, que
molt sovint no són contestades.

- Camí de Can Batista a la Salada. 2.783 €, pendent.
- Camí de Can Bou a Can Batista. 360 €, pendent.
- Camí de Sant Sadurní a Can Bou. 2.588,19 €, pendent.
Si parlem de l’enllumenat públic veiem que molts carrers
estan a les fosques durant dies o setmanes. Parlem de
carrers com el Verge de Montserrat (Ordal), el carrer del
Consultori (Ordal), el carrer Nou i el de Darrere (Sant Pau),
el carrer de la Font, la Guàrdia, el carrer Ponents, davant
les escoles a Sant Pau, etc.

Per altra banda, és visible que no s’està fent el manteniment bàsic al municipi. Parlem de manteniment de camins,
enllumenat públic, contenidors plens, etc.
Només per posar-ne algun exemple, portem invertits en
manteniment de camins 468,27 €, xifra irrisòria en un municipi com el nostre amb 57 km2 de superfície.

No ens agrada la tranquil·litat amb què l’equip de govern
gestiona el nostre municipi.
Creiem necessari que no es deixin perdre els camins així
com garantir els serveis bàsics d’enllumenat, la recollida
de les escombraries i el manteniment d’instal·lacions municipals.

Casualment i a rel d’una instància per part del grup d’Esquerra de data 29 de setembre, s’acorda per junta de govern de data 15 d’octubre fer una inversió de 8.587,37 €
en els següents camins, arranjaments que per a data 17
d’octubre encara s’han fet:

Si tens alguna queixa i/o suggeriment, ens els pots fer arribar a montserratgarcia_75@hotmail.com.
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Que el Congrés d’Art i Paisatge faci el seu camí,
amb nosaltres no que no hi compti
Quan el 2011, el representant l’APS-CUP va participar a la
primera reunió de la junta del Patronat, va demanar major
transparència i que es facilitessin els comptes de diferents
activitats, i en una de les reunions vam votar en contra
d’una de les propostes. La primera reacció va ser, no per
esperada, sorprenent dient que això no havia passat mai i
que si no confiàvem en els qui portaven la junta. Evidentment, no és que no hi poguéssim confiar, sinó que per
poder decidir per nosaltres era important disposar de la
informació ja que el Patronat era un desconegut per nosaltres i és una entitat que rep molts diners de l’Ajuntament
(66.000 euros, d’un pressupost total de 80.750 euros el
2013). La primera part es va anar entenent i així ara disposem, amb més o menys celeritat, de més informació que
ens permet criticar, proposar i prendre decisions. També
vam proposar que les empreses que en formen part hi facin una aportació i, tot i una primera reacció en contra,
aquest any 2015 moltes empreses de Subirats faran una
aportació simbòlica de 50 euros a l’any.

un treball de recerca i ell mateix s’encarrega de dues
conferències a 300 euros cada una. En total són 6.274
euros. No està malament.
2) En segon lloc, la part que explica què es va a fer en un
congrés i on està l’essència de tot plegat. En total es
van gastar 4.415 euros en àpats (2 dinars, 3 sopars,
entremesos) dels quals, la major part del pastís se l’emporta un restaurant del municipi, el Sol i Vi, a qui es van
pagar 3.350 euros per dues pauses de cafè, una pausa
de berenar i dos sopars (hem demanat quants comensals van participar-hi i no en tenim les dades).
3) Com ja s’ha dit, els ingressos per inscripcions van ser
de 1.282 euros, això tenint en compte que algunes
aportacions s’han comptabilitzat com a inscripcions.
Aquestes inscripcions incloïen els àpats, tot i així no arriben a una tercera part del cost d’aquests i una part
dels participants va sopar a casa seva. Però si el que
es volia era un preu més econòmic per aconseguir més
participació, pel nombre d’inscrits segons les transferències fetes no s’arriba a 25 o màxim 30 persones al
llarg de tres dies.

Però un dels punts amb els quals des del primer moment
hem estat crítics és el Congrés d’Art i Paisatge. L’any 2013
se’n va celebrar la quarta edició amb canvi de nom, ara és
diu Congrés d’Art, Paisatge i Enoturisme, i canvi de lloc, ja
que es va celebrar a l’auditori del Vinseum de Vilafranca.
Recentment, és a dir, després de més d’un any i quan ja
s’està preparant la nova edició, hem rebut els comptes per
part dels organitzadors i, si ja érem crítics amb l’impacte
real del congrés a nivell extern i sobretot, dins del municipi que és igual a zero, ara tenim encara més raons per
criticar-lo:

Si mirem les conclusions del Congrés, són un conjunt
d’obvietats. Molt abans del primer Congrés, des d’entitats
del mateix municipi i la comarca ja es posava l’accent en
l’impacte de les infraestructures, dels polígons, del ciment
i del totxo, dels moviments de terres, de la mala planificació i del risc de malmetre el paisatge. Un congrés hauria
de servir per reforçar i aportar coneixements a la gent que
vivim als pobles, construïm i cuidem l’entorn. Hi ha moltes formes de donar-se a conèixer, de preservar l’entorn
i potenciar l’art i la cultura, fent-ho per a tothom, però no
és el cas.

RESULTAT FINAL DEL CONGRÉS: 11.121 euros de benefici.
Doncs sembla un bon resultat, sobretot a causa de l’increment de les aportacions d’empreses, tot i que les principals aportacions són del Consell Regulador del Cava
(6.000 euros), l’Ajuntament de Vilafranca (4.682 euros)
i l’Ajuntament de Subirats (4.000 euros). En total els INGRESSOS van arribar a 27.563,95 euros, dels quals només 1.282 provenen de les inscripcions dels participants.

Des de l’APS-CUP hem demanat que es deixi de fer cap
aportació a aquest Congrés ja que s’ha vist que disposa
de recursos propis. No cal seguir destinant recursos de
temps ni diners a un espai que alimenta un petit nucli de
pensament i acció elitista, que no té cap impacte ni interès a nivell popular, no aporta res als veïns i veïnes del
municipi i ben poca cosa al territori. Un Congrés que ni
porta el nom de Subirats ni se celebra a Subirats, ni reconeix l’esforç realitzat en els seus orígens (vegeu-ho al
web). L’aportació que s’hi ha fet ja és més que suficient,
ens quedem amb alguna cosa bona que n’ha sorgit i ara
que el http://www.congresartipaisatge.cat faci el seu camí.

DESPESES DEL CONGRÉS: 19.442 euros
Si mirem els números en gran podem pensar que s’ha fet
una bona gestió, però si anem al detall veiem alguns aspectes que en temps de retallades grinyolen i dels quals
en posem a la llum un parell.
1) El primer és que el director del congrés, el professor Miquel Vidal, ingressa 3.000 euros per la coordinació i per
fer la memòria, però alhora se li paguen 2.674 euros per
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

Sense embuts
La disbauxa dels anys de bonança s’ha acabat i si volem una
administració transparent i que la despesa municipal sigui
pública i publicada, ens hem d’acostumar a demanar coses
raonables, ja que si no ho són ens faran pujar els colors a tots
plegats quan les coneguem.

Ara que ja s’acosta la fi de la legislatura municipal és potser
hora de començar a fer un primer balanç.
No ha estat una legislatura fàcil. La responsabilitat de govern
i el contacte proper al ciutadà m’ha donat una visió diferent
dels quatre anys anteriors, en què estava com a regidor a
l’oposició. Certament des de la responsabilitat de govern es
veuen les coses diferents.

Les prioritats han de ser clares i han de tendir a un únic objectiu, i és que el repartiment desigual de la riquesa que també
hem de corregir no tingui cap efecte sobre la igualtat d’oportu·
nitats que ha de tenir qualsevol ciutadà, en l’accés a l’educació
i als serveis sociosanitaris que volem per a la nostra societat.
I si voleu, també ens cal un accés, fàcil i lliure de taxes abusives, als béns i serveis d’interès culturals que ens enriqueixen
com a persones.

No sé si és cosa de la crisi que tinc la impressió que a voltes s’han accentuat a la nostra societat els tics egocèntrics,
i que malgrat que seguim sent una societat que s’organitza
comunitàriament, sembla que el voluntarisme de treball per la
col·lectivitat va de capa caiguda.
Sí que ens movem per causes solidàries puntualment, com la
Marató de TV3, però sembla que per fer-ho ens calgui l’impuls
mediàtic dels mitjans de difusió actuals, però en canvi ens
despreocupem massa vegades del veí que tenim al costat o
de l’ateneu del nostre poble.

Després les altres necessitats de caire social, millora dels
transports col·lectius, millora de les xarxes de camins i carreteres, millora de la qualitat dels habitatges, que comença pel
dret inalienable a l’habitatge digne i al treball que reconeixen
els drets fonamentals també hi son presents, i no me’ls oblido
en absolut, però si complim amb els primers els altres en són
la conseqüència.

També –i ho patim des de l’Ajuntament, que en el fons és la
casa de tots– sembla que en aquests temps en què també
aquesta casa de tots té recursos limitats es produeix una allau
de peticions d’ajut municipal –alguns dels quals són del tot
inversemblants i que a vegades ens converteixen en una empresa de serveis– que no són objectivament ni responsabilitat
ni obligació de l’Ajuntament.

La resta, tota la múltiple, abundosa i variada oferta que la
nostra societat consumista ens ofereix i que ens ven com a
imprescindible, ha de sortir de la nostra butxaca i hem de
tenir el criteri, que malauradament ens falta a voltes, per fer
la tria correcta i per ensenyar-ho a les generacions que ens
segueixen.

Seguim patint inèrcies adquirides durant anys de vici clientelista, de satisfer aquestes peticions “no fos cas que a les pro·
peres no ens votin”, però, sense tenir por, un bon governant hi
ha de posar ordre i establir prioritats.

Sé que toca també parlar de la independència del nostre
país, i certament en sóc partidari no com una finalitat per ella
mateixa, sinó com un mitjà per fer, d’acord amb el sentiment
majoritari de la gent, de la nostra cultura i de les nostres tradicions un país més just amb una organització política democràtica de veritat, moderna i transparent i, sobretot, lliure,
però lliure de debò, de corruptes, lladres i pocavergonyes de
tots els colors.

He intentat que des de l’Ajuntament tothom fos tractat igual,
sense que el color polític o la posició econòmica tingués cap
mena d’influència, eliminar pràctiques dubtoses, lluitar contra
prepotències que semblaven arrossegar-se de velles pràctiques històriques, fer pedagogia en el respecte a les ordenances municipals, en el respecte al territori, al paisatge, a la
xarxa de camins, i sé que ha voltes no me n’he sortit, ja que
costa desacostumar aquells que tota la vida han fet el que
han volgut.

I ho dic més convençut que mai que els partits polítics espanyols no ens ho posaran fàcil i que les seves sucursals al
nostre país –PPC, PSC i altres herbes com Ciutadans i UPiD–
són dignes successors dels governs espanyols que han mantingut el nostre país ocupat per la força de les armes i sotmès
a lleis que ens són alienes. Avui són poc més que llops disfressats d’anyells que blanden la constitució i les (seves) lleis
contra la llibertat i la democràcia.

Des de l’Àrea de Cultura he hagut de denegar moltes peticions, he intentat raonar-les, sé que no m’he guanyat simpaties,
potser més d’una vegada m’he equivocat, em sap greu i en
demano disculpes, però he intentat ser just. Crec fermament
que les entitats han de sufragar entre els seus socis les seves
despeses, fins i tot les associacions folklòriques festives han
de pagar de les seves butxaques festes i festetes, desplaçaments, assegurances i dietes, i que les ajudes s’han de limitar
a aspectes molt concrets de materials i articles que passin
a ser, d’alguna manera, un actiu transferible al patrimoni de
la societat i a esdeveniments dels quals la despesa pública
compensi parcialment l’esforç d’una activitat que reverteixi en
el conjunt dels ciutadans de Subirats.

Amb el desig que el 2015 sigui de veritat l’any del canvi, de
la regeneració i de la independència de Catalunya, em vull
afegir al clam de tants catalans en la recuperació, després de
300 anys, de les nostres llibertats.
Visca Catalunya!
Lluís Ràfols
Regidor socialista no adscrit
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Grups municipals

Hem de començar a fer balanç
Estem a les acaballes de l’any 2014, un any que no ha
estat fàcil per a ningú, en el qual tots hem hagut de fer
de les necessitats virtuts per poder, com a mínim, acabar-lo. Però realment sembla que per l’alcalde de l’Ajuntament de Subirats, junt amb el seu grup, Convergència i
Unió, aquestes necessitats que patim no han estat ni molt
menys ateses ni tampoc s’ha buscat una solució per, com
a mínim, ajudar a qui més necessitats té, ni tampoc s’ha
apostat, per exemple en el foment de l’ocupació, pels polígons industrials de Subirats, que cada cop semblen més
un poble fantasma que un espai de creació de riquesa per
al municipi.

Alcalde, amb diners públics no es pot fer el que un vol,
s’han de justificar i han de servir a un fi públic, no a interessos personals ni partidistes, tal com en l’actualitat s’estan
gestions els ingressos del municipi. Recordar-li que encara estem esperant la resposta sobre el cost municipal que
ha implicat la cessió de la brigada per a la “marea groga” i
el cost de les publicacions dels anuncis de l’ANC.
Aquesta línies segur que seran criticades pel sol fet de venir del grup municipal del Partit Popular. Però el que realment ens agradaria és que fessin pensar ens les mentides
i la mala gestió del govern de CiU a l’Ajuntament de Subirats, ens agradaria que expliquessin com es poden gastar
diners en accions partidistes i després apujar el rebut de
l’aigua en un 1,3% lineal argumentant que s’han perdut
16.000 euros durant l’any 2013.

Això sí!, l’Ajuntament de Subirats, amb els impostos de
tots nosaltres, s’ha posat al servei d’una entitat privada,
facilitant i pagant amb diners públics la col·locació a tots
els carrers i places del nostre municipi de la coneguda
“marea groga”. Des de quan s’han de pagar amb diners
públics, de tots els ciutadans, accions privades d’entitats
no municipals?

Cadascú és lliure de pensar i defensar el que un creu,
però sense imposicions, i avui a Subirats tenim un govern
que o bé ets del seus o estàs contra ells, i al nostre municipi tenim grans reptes a tirar endavant, i el que hem de
demanar a qui governi que no s’emmiralli en cortines de
fum que només fan que despistar el que realment s’ha de
posar en pràctica a Subirats.

No només l’Ajuntament, millor dit l’equip de Govern, ja que
el nostre grup ha denunciat la mala gestió i l’afavoriment
que l’alcalde ha fet d’entitats partidistes, ha posat al servei
de l’ANC la brigada municipal, desatenent la neteja viària,
sinó que també, amb càrrec a tots els veïns de Subirats,
s’han pagat els anuncis a la revista Tot Subirats, una revista a la qual el Partit Popular li canviaria el nom i la titularia
REVISTA DEL SR. PERE PONS, ja que és més un pamflet
d’autopropaganada personal que una revista municipal.
Aprofitem per demanar-li a l’alcalde que la seva revista la
pagui ell i no tots els veïns!

Deixem d’una vegada per totes els personalismes i posem-nos a treballar per un SUBIRATS MÉS I MILLOR.
Aprofitem aquestes ratlles per desitjar-vos un feliç Nadal i
un bon 2015, sempre a la vostra disposició,
Dolors Morera i Solà
Regidora portaveu PPC
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al Subijove amb crispetes per a tots els assistents. Organitzat per la
Comissió de Reis d’Ordal.

DEL 12 DE DESEMBRE A L’11 DE GENER
EL VENDRELL

•

 e dimarts a divendres de 17
D
a 20 h, dissabtes d’11 a 14
h i de 17 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h, a la Sala Portal
del Pardo, c/ Major, 20,
Mitologies, una exposició
mitològica del veí subiratenc
Àngel Martínez. Organitzada
per Àngel Martínez.

1 DE GENER
ORDAL

•

4 DE GENER
ORDAL

14 DE DESEMBRE

•

LAVERN

•

•

 partir de les 10.30 h, Fira
A
del Tió i Santa Llúcia, amb
parades d’artesania, tallers
per a la mainada i el conte del
tió. Organitzada per l’Ateneu
de Lavern.
A les 13.30 h, s’anirà a buscar
els tions (els nens i nenes han
d’anar acompanyats dels seus
pares). Organitzat per l’Ateneu
de Lavern.

5 DE GENER

•

•

A les 17 h, concert de Nadal a El Cenacle. Organitzat per la
Residència Casa Família El Cenacle.

•

22 DE DESEMBRE

•

ORDAL

A les 11 h, visita de l’Esplai a la Residència El Cenacle. Organitzada
per la Residència Casa Família El Cenacle.

24 DE DESEMBRE

•

A la 01 h, després de la Missa del Gall, cantada de nadales amb
torrons i cava, a l’Ateneu Ordalenc. Organitzada per la comissió de
Reis d’Ordal amb la col·laboració de la junta de l’Ateneu.

•

26 DE DESEMBRE
CA L’AVI

•

A les 18 h i a les 19 h, 8è Pessebre Vivent Parlat, al c/ Santa
Madrona. Entrada 5 €, menors de 12 anys gratuïta. Organitzat per
Gegants de Ca l’Avi.

•

A les 19 h, representació de l’obra de teatre Lladres a càrrec de la
Companyia Es Grata, al Centre Recreatiu.

LAVERN

•

A les 19 h, cavalcada dels Patges Reials per recollir les cartes de
tota la mainada a la sala de l’Ateneu Agrícola. Organitzada per la
Comissió de Reis de Lavern.

•

A les 18 h, lectura del conte de Nadal a càrrec de Sara Genovart i,
en acabar cagada popular del tió amb berenar per a tots els nens
i nenes, a l’Ateneu Ordalenc. Organitzat per la Comissió de Reis
d’Ordal.

16 DE GENER

•

A les 12 h, arribada del Patge Reial per recollir les cartes dels nens i
nenes, a la plaça Subirats. Organitzat per la Comissió de Reis de Sant
Pau d’Ordal.

16, 17 I 18 DE GENER

27 DE DESEMBRE

•

A les 18.30 h, gran concert a càrrec de la coral infantil de Lavern El
Serral, a la sala de l’Ateneu. Organitzat per l’Ateneu de Lavern.

EL PAGO

CA L’AVI

•

A les 18 h i a les 19 h, 8è Pessebre Vivent Parlat, al c/ Santa
Madrona. Entrada 5 €, menors de 12 anys gratuïta. Organitzat per
Gegants de Ca l’Avi.

PREFESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL

A les 18.30 h, concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Llebeig, al
Centre Agrícola. Organitzat per la Coral Llebeig.

•

Organitzada per la junta del Centre Agrícola.

23, 24, 25 i 26 DE GENER

ORDAL

•

A les 13 h, inauguració del Centre d’Interpretació de l’Última
Defensa de Barcelona. Organitzada pel Centre d’Estudis de Subirats.

A PARTIR DEL 16 DE GENER

SANT PAU D’ORDAL

•

5a Jornada de Recuperació de la Memòria Històrica de Subirats.
L’acte inaugural serà al Centre Agrícola el divendres 16 de gener.
Organitzada pel Centre d’Estudis de Subirats.

18 DE GENER

28 DE DESEMBRE

•

De 18 a 21 h, xerrada sobre lideratge i emprenedoria, a càrrec de la
professora de comunicació Carme Garcia Ribas. Organitzada per la
Regidoria de Promoció Econòmica.

SANT PAU D’ORDAL

LAVERN

•

A les 17 h, arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Organitzada
per Residència Casa Família El Cenacle.

AJUNTAMENT DE SUBIRATS

SANT PAU D’ORDAL

•

A les 17 h, cavalcada de Reis pels carrers del poble. Recorregut: A
les 17 h sortida de la Serra; Capella, Cal Ravella, Cal Parellada, Sant
Jordi. 18:30 h arribada a l’aparcament de Cal Pelegrí, Mas Granada,
Penya (ofrena al pessebre), Verge de Montserrat, Dolors Vendrell,
Passadaines, Mossèn Isidre Solsona, del Parc, Av. Barcelona,
fins a l’Ateneu. Organitzat per la comissió de Reis d’Ordal amb la
col·laboració de l’Ajuntament.

EL CENACLE

ORDAL

•

A les 18 h, arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient als Casots.
En arribar a la sala del Patronat Familiar, ses Majestats ens donaran la
benvinguda i tot seguit repartiran joguines i regals a tota la mainada.
Organitzat pel Patronat Familiar els Casots
A les 19 h, arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient a Lavern. En
arribar a la sala de l’Ateneu, Ses Majestats ens donaran la benvinguda
i tot seguit aniran a portar les joguines casa per casa. Organitzat per la
Comissió de Reis de Lavern.

ORDAL

CAN ROSSELL

•

A les 17.25 h, arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient a Can
Rossell i entrega de regals al Centre.
A les 19 h, SSMM els Reis Mags d’Orient passaran pel Pago i,
seguidament, per Cantallops. A les 19.30 h, està previst que arribin a
Can Rovira.
A les 20 h, SSMM els Reis Mags d’Orient arribaran a Sant Pau
d’Ordal. Entraran per l’església i recorreran els carrers del poble fins
al balcó de l’Ajuntament, on es llegirà el discurs. Després hi haurà
galetes, vi i refrescos per a tothom. Tot seguit, els Reis aniran al
Centre Agrícola per repartir els regals als més petits. Organitzat per la
comissió de Reis de Sant Pau d’Ordal

ELS CASOTS I LAVERN

ORDAL

•

A les 19 h, SSMM els Reis Mags d’Orient comencen la seva cavalcada
a Can Batista, seguidament, a les 20 h, recorreran els carrers de
Can Cartró i a les 21 h, arribaran a Ca l’Avi, on després de donar els
regals a nens i nenes repartiran coca i cava a tothom. Organitzat per la
comissió de Reis de Can Batista, Can Cartró i Ca l’Avi.

CAN ROSSELL, EL PAGO, CANTALLOPS I SANT PAU D’ORDAL

ORDAL

•

A les 18.30 h, projecció del pregó de la Festa Major 2014 per a
tots els qui no el van poder sentir o els qui ho vulguin tornar a fer.
Seguidament, Quinto de Nadal a càrrec d’Ordalencament A.J.
Organitzat per l’Ateneu.

CAN BATISTA, CAN CARTRÓ I CA L’AVI

16 DE DESEMBRE

•

A les 18 h, recollida de cartes pel Patge Reial i espectacle infantil
Dançons, a càrrec de Carles Cuberes, amb berenar per a tots els
nens i nenes, a l’Ateneu Ordalenc. Després, sorteig de les paneres
de Nadal. Organitzat per la Comissió de Reis d’Ordal.

FESTA MAJOR DE SANT PAU D’ORDAL

A les 19 h, cançons de Nadal i del món a càrrec de la Coral de Sant
Sadurní, a l’Ateneu Ordalenc. Després, sessió de cinema infantil

•
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Organitzada per la junta del Centre Agrícola.

L’entrevista
Lesley Yendell. Una
artista a prop de casa
La Lesley Yendell va néixer al sud d’Anglaterra i va estudiar
Belles Arts a Londres. Es va decantar ben aviat pel disseny
en tres dimensions perquè li permet utilitzar un ampli ventall
de materials.

TERRITORI

TERRITORI

Finalitzats els seus estudis, guanya una mena de beca finançada pels comtats anglesos, que en el seu cas concret és el
de Leeds, que li permet durant dos anys desenvolupar el seu
projecte personal en un centre educatiu per a adults d’aquesta població anglesa, en què la idea principal és que aprenguin de la feina i el treball de la Lesley.
Acabada aquesta etapa inicial de dos anys, què fas?
En els cinc o sis anys següents instal·lo el meu taller a Leeds
i comparteixo a temps parcial la feina creativa personal amb
l’ensenyament de disseny, ceràmica, escultura i altres tècniques artístiques a l’escola de Belles Arts de Leeds.
Passat aquest temps, com és que véns a Espanya?

Xx

Xx

Aconsegueixo una beca de dos anys del Govern espanyol per
estudiar aquí a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Era
al 1989, hi coincideixo amb gent de tot Europa i Sud-amèrica
amb beques Erasmus. Estudiants i artistes de Dinamarca, Islàndia, Colòmbia, Costa Rica, Anglaterra, França, etc. Gent
molt creativa que confereix un moment vital i divertit alhora,
però molt especial a la Facultat.
I com fas cap a Lavern?

Jo vaig venir de fet amb la intenció de quedar-me i de viure
al camp i ben aviat vaig començar a tombar pels voltants de
Barcelona cercant un lloc on instal·lar-me. Vaig passejar-me
pel Vallès i el vaig trobar massa urbanitzat, i un bon dia baixant d’Ordal vaig topar amb el paisatge del Penedès i em va
agradar. Així vaig anar a parar a Lavern i em va ajudar a decidir-me de viure-hi el fet que hi hagués estació de tren, el que
no sabia és que n’hi paraven tan pocs! –afegeix rient. Viu des
d’aleshores a una cantonada del carrer Pere Grau amb un
pati assolellat que dóna al Comte de Lavern.
Són anys intensos en què se submergeix en el món alternatiu
i underground de Barcelona, exposa en la Galeria de Vicent
Bernat a Barcelona, excel·lent galerista ja traspassat, i altres
sales i centres barcelonins de caràcter menys formal. Treballa també en dissenys i elaboració de decorats per a teatre,
cinema i TV, anuncis, esdeveniments diversos ens els aspectes de la plàstica integrada en equips multidisciplinaris.
Va ser una etapa interessant durant la qual vaig aprendre molt
de la logística del treball ràpid que imposaven aquests mitjans,
tot i que no vaig deixar mai el treball d’escultura al meu propi
taller. Les noves tecnologies van abocar, però, aquesta feina
a la baixa, i va ser aleshores que em vaig decantar cada cop
més intensament cap al treball més personal de creació.

Viatja i desenvolupa projectes a diversos llocs d’Europa, Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda. Participa en simposis i instal·
lacions, on reconeix que el paisatge humanitzat de l’entorn de
Lavern, l’observació dels conreus i dels arbres, presseguers ,
ametllers, vinyes i els colors canviants de les estacions tenen
una enorme influencia en la seva obra.
Em van impressionar quan vaig veure per primer cop les feines
de la poda dels fruiters i de la vinya, branques de presseguers
i redoltes de cep que vaig començar a utilitzar experimentalment per tal de conèixer el comportament dels materials, la
seva resistència, les seves característiques i possibilitats i la
seva durada.

presseguer amb una cadira vella del Cafè de Lavern a dins
que connecta com un veritable cordó umbilical el món quotidià amb l’univers de la natura que l’envolta.
Als voltants del 1994/95 coneix Roberto Pajares, ”Pájaro”,
“santero” i artista singular de l’ermita de Lomos de Orio a Villoslada de Cameros, a la serra de la Demanda, a La Rioja,
on col·labora l’any 2000 amb una escultura en la creació del
parc d’escultures “Tierras Altas de Orio” al parc natural de
la Sierra Cebollera, que va rebre el suport europeu de fons
de la Iniciativa Comunitària Leader II a La Rioja. Hi ha tornat
de nou el juny d’aquest any, per fer una instal·lació a l’espai
d’exposicions de l’ermita abans esmentada.

Xx

És notable també la planxa gegant amb branques de presseguer que exposa a Can Felipa i després a molts altres llocs.
També instal·la el 2003 en un bosc al departament de la Meuse, a la regió francesa de la Lorraine, una enorme tetera amb
el nom de La mare de l’aigua calenta, construïda també amb
el brancam del bosc que ja no és aprofitable industrialment.
Constituït per un seguit de recorreguts boscans, aquest parc
es coneix amb el nom de “Vent des Fôrets” (Vent dels Boscos).
Malgrat la dimensió d’algunes d’aquestes escultures, cerco
sobretot la dimensió humana, que ho pugui fer sense necessitat d’escales i utilitzant eines simples. I frueixo sobretot també
de la relació humana amb la gent, amb la comunitat, de la
relació entre l’artista i la gent que viu de la terra i de l’entorn i
per això vull que les meves obres i els meus projectes siguin
fàcils d’entendre per tothom.

Guanyadora de diversos premis, destaca un premi ARTFAD
de plata 2011 en la categoria professional i el premi FemArt
2012 a la Mostra d’Art de Dones FemArt, definida com un espai d’interrelació d’artistes, des d’on reivindicar el valor transformador del treball entre dones. Aquesta mostra té lloc anualment a Ca La Dona, un espai de trobada del món de la dona
al carrer Ripoll a Barcelona. D’aquest guardó se’n va fer ressò
el Cep Tort al seu moment. També ha estat present diversos
anys a la Mostra FEM a Girona, Performance i Art d’Acció protagonitzada per les obres de dones artistes d’arreu del món.
En l’actualitat l’activitat de Lesley Yendell no para, i com a part
del festival Mirades de Dona a Navarra (2014) va ser convidada a fer una xerrada sobre la seva feina a Tudela, a la seu
del Museu Muñoz Sola, dins el cicle “Cinc Maneres de Viure
l’Art”. Aquí a Tudela també està preparant una instal·lació,
Viatge tel·lúric (PR) per a l’exposició col·lectiva Summa Contemporània, a la Fundació Maria Forcada.
També realitza accions combinant jocs de llum, projeccions i
dibuixos en farina, instal·lacions efímeres que sota el nom de
Buscándose el pan són una al·legoria de l’emigració econòmica i l’explotació de l’ésser humà.
Properament marxarà tres mesos als Estats Units, on ha aconseguit una beca. Des de les pàgines del butlletí municipal
desitgem una estada profitosa a aquesta artista internacional,
veritable ambaixadora del nostre municipi i del paisatge de la
nostra comarca.

Títol

Participa en diversos festivals com el Drap-Art al CCCB de
Barcelona, amb unes grans boles fetes amb branques de

TERRITORI

