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BENESTAR SOCIAL

MEDI AMBIENT

Cursos d’anglès, Excel
i Word

19 d’abril, Festa
del Medi Ambient a
Lavern

Inauguració de l’escola Montcau d’Ordal

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 RILFLQDDO·$MXQWDPHQWGH6XELUDWV
Dilluns de 9 a 11 h
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h
TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

COMARCA

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

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

3817'·,1)250$&,Ð785Ì67,&$&$6(7$'(
)867$6$173$8'·25'$/
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h
7Ë&1,&'·(632576
Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 11 h (visites
concertades)
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

VISITA AMB ELS REGIDORS
t Pere Pons i Vendrell SRQVYS#GLEDFDW
Alcaldia, Planificació del Territori i Obra Pública
Dilluns, dimecres i divendres
(visites concertades)

t Llorenç Ros i Peiron URVSOO#GLEDFDW
Serveis, Medi Ambient i Participació Ciutadana
Dijous, de 18.30 a 21 h (visites concertades)
Dissabtes, de 10 a 13 h

t Lluís Ràfols i Bages UDIROVEO#GLEDFDW
Urbanisme i Cultura
Dilluns, dimarts i dimecres matí
(visites concertades)

t M. Teresa Catasús i Vilamós FDWDVXVYP#GLEDFDW
Ensenyament, Agricultura, Turisme i Promoció
Econòmica
Dilluns, de 9 a 13 h
Dimecres, de 17.30 a 19 h (excepte estiu)

t )HUUDQ3ODQDVL9LODQRYD
IHUUDQSODQDVYLODQRYD#JPDLOFRP
Governació i Hisenda
Divendres, de 17 a 19 h
Dilluns a dimecres, a partir de les 18.30 h
(visites concertades)

t Isabel Esteve i Soler HVWHYHVL#GLEDFDW
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Altres dies (visites concertades)
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Benvolguts veïns i veïnes,
Aquest és l’últim editorial d’aquest equip de govern, i dubtava si era bo ferhi una repassada a tot el que s’ha fet durant aquests quatre anys, al que ha
quedat sobre la taula apuntat i embastat per a properes legislatures i nous
governs, o a les coses que crec que han marcat una manera de fer i poden
millorar l’administració de l’Ajuntament.
Abans de tot, agrair la dedicació dels onze regidors que han treballat pels
veïns i les veïnes de Subirats, que m’han acompanyat i que en cap moment he
dubtat de la seva voluntat de servei al municipi, tot i les diferències de criteri
que hem tingut. Així doncs, crec que la representació política és molt extensa
i plural en un municipi on som poc més de 3.000 habitants.
En aquest mandat s’ha trencat per primer cop la manca de proporcionalitat
entre homes i dones, i n’hem d’estar molt orgullosos; hi ha hagut una veritable
paritat entre homes i dones que fóra bo que es mantingués en el futur.
Agrair també als veïns de Subirats l’oportunitat que ens van donar en el pilotatge d’aquest consistori, la paciència que han tingut en la resolució de temes i,
sobretot, demanar disculpes en allò que no ho hem sabut resoldre, hem estat
desencertats o si algú s’ha pogut sentir ofès per alguna acció.
Com a equip de govern tenim clar que no era el moment de fer una revista
monogràfica, un número extra de l’acció de govern dels quatre anys; és un
municipi molt ric en activitat i és difícil arribar a tot arreu i a totes les activitats
en una revista trimestral. El model de revista municipal que s’ha volgut mantenir és la d’una informació acurada de les activitats i obres en què l’Ajuntament participa o gestiona, en la comunicació dels acords del Ple municipal,
en la informació que les entitats del municipi han volgut comunicar als veïns;
també els espais reservats per a les llars i les escoles, espais per als grups
municipals així com l’agenda i la contraportada, que ens ha servit per conèixer
veïns i veïnes del municipi. Així doncs, aquesta revista que teniu és un número
més, 16 números que s’han editat en aquests quatre anys de forma periòdica,
trimestralment, i que crec que ha estat un molt bon vehicle de comunicació i
divulgació al municipi.
En aquests quatre anys s’ha fet, doncs, una feina que es pot anar resseguint a
la revista municipal i que és tan important l’obra feta com extensa, com ara el
manteniment de les activitats que altres equips de govern van implantar i que
ja excel·lien però, sobretot, crec que hi ha hagut un esforç molt important en
el control de la despesa per arribar a complir amb la llei de l’estabilitat pressupostària, que permet el manteniment de molts dels serveis que es donen al
municipi, i és requisit indispensable si es vol donar una subvenció a alguna
activitat o entitat.
En els darrers tres anys en tot moment el municipi ha pagat als seus proveïdors
per sota el període mitjà de pagament dels 30 dies i, tot i ser uns moments en
què la crisi econòmica que afecta tot Europa no ha ajudat, crec que hem sabut
mantenir serveis, fer obres importants, activitats noves al municipi i també ser
brou de cultiu perquè noves associacions i activitats s’implantessin, així com
reduir el deute municipal i deixar-lo al voltant del 20%.
Hem aconseguit tots plegats implantar el sistema de recollida de les escombraries porta a porta, que sembla que acabarà imposant-se a la majoria de
municipis de Catalunya i que és una aposta de futur; hem desencallat temes
com la depuradora de Lavern, l’escola d’Ordal, s’ha aprovat el POUM (planejament que portava més de sis anys en curs), s’ha fet la connexió de l’aigua
del Ter-Llobregat i obres d’entubament al pou, el catàleg de masies i construccions en sòl no urbanitzable, hem aconseguit el domini sobre l’antiga nau
de Cal Rafecas, la propietat de terrenys d’equipaments i zones verdes imprescindibles. Un fet molt destacat ha estat millorar la gestió administrativa de
l’Ajuntament, per a la qual cosa hem comtat amb la col·laboració del personal
municipal, que ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu.
Si alguna cosa més voldria destacar d’aquests ja
gairebé quatre anys ha estat que no hem tingut cap
contenciós nou amb altres administracions o veïns,
a banda del que ha obert la delegada del Govern
en la quota que es va aprovar per a l’Associació de
Municipis per la Independència.
Quatre anys donen per molt i passen molt ràpid i
en aquest editorial si alguna cosa vull es donar-vos
les gràcies, gràcies a veïns, regidors, personal de
l’Ajuntament i tothom qui ha col·laborat.
Pere Pons i Vendrell
/·DOFDOGH
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Governació / Territori
Pressupost 2015
El pressupost per al 2015 ascendeix, tant pel que fa als
ingressos com a les despeses, a 3.799.011 euros.

4. Serveis socials, s’incrementa en 13.700 euros respecte
a l’exercici 2014, com a conseqüència de la Festa de
la Gent Gran (10 mil euros), que se celebra cada dos
anys.

Les principals característiques del pressupost 2015 són
les següents. Ho explicarem per programes.

5. Ensenyament, decreix en 12,6 mil euros. Enguany es
deixarà de pagar l’arrendament al bisbat de l’escola
d’Ordal (9 mil euros).

1. Decreixement important, pràcticament de 59.200 euros,
en deute públic, motivat per la finalització del préstec
del cobriment de la pista d’Ordal (56.000 euros).

6. Cultura, s’incrementa en 5,5 mil euros en la partida corresponent a “activitats culturals”. Les altres partides de
l’àrea no varien.

2. Urbanisme decreix en 98.000 euros, diferència motivada principalment en la partida de Pere Grau
(120.000 euros).

7. Esports, s’incrementa en 14,4 mil euros a causa principalment d’un augment de 8 mil en el manteniment de
les zones esportives i per a l’adquisició de mobiliari esportiu en 2 mil euros.

Enguany s’han pressupostat una sèrie de partides per a
l’exercici 2015 que passem a detallar:
- Diagnosi de l’estat del Centre Cultural de Can Cartró.
- Reparació del paviment del carrer Sant Sadurní a Casablanca.
- Reparació del camí a la sortida e Cal Almirall, a la carretera Vilafranca.
- Compra de terrenys a Ca l’Avi per crear un nou accés.
- Estudi per remodelar la zona esportiva i les pistes a
Lavern.
- Arrebossat de la paret del cementiri de Sant Pau.
- Estudi de la senyalització viària i comercial a Sant Pau.

8. Administració general, decreix en 24 mil euros respecte al 2014 a causa d’una minoració de 16 mil euros
corresponents a la partida de personal laboral temporal,
de 3 mil a la partida de telèfons i de 10,5 mil euros del
Fons de Contingència, que ha passat a una àrea pròpia.
Àrees que no varien o que varien poc són les corresponents a Seguretat i Protecció Civil, clavegueram, brossa,
neteja viària, enllumenat públic, Medi Ambient, Parcs i Jardins, Joventut i Patronat de Turisme.
El pressupost de l’Ajuntament queda inicialment anivellat.
És a dir, no existeix dèficit inicial. Per tant, compleix l’article 165 del RDL 2/2004 del 5 de març del 2004.

3. Vies públiques. Increment de 300 mil euros respecte a l’exercici 2014 motivat principalment per l’obra de
la urbanització de la Guàrdia (434 mil euros), la plaça
dels Casots (40 mil euros), actuacions a Can Rossell
segona fase (24,7 mil euros). Per contra, comparant-ho
amb l’exercici passat, no hi ha les obres de la passarella d’Ordal (100 mil euros) i l’aparcament Lavern (25 mil
euros).

El pressupost també compleix la Llei General d’estabilitat
pressupostària en relació a les necessitats sobre la capacitat de finançament. També ens permet aportar un 18,1%
de recursos ordinaris a les inversions, és a dir, poc més
de 100 mil euros.

Elaboració del Catàleg de Camins del municipi
L’Ajuntament va
demanar
ajut a la
Diputació
de
Barcelona, en el
marc del
Catàleg de suport als serveis i les
activitats locals de l’any 2013, per a
la redacció d’un catàleg de camins
municipals. El suport que ofereix la
Diputació als ajuntaments de la província té tres fases diferenciades. La
primera fase consisteix en el treball
de camp i elaboració del catàleg de
camins que es consideren municipals. La segona fase consisteix en la
investigació de la titularitat d’aquells
camins que siguin dubtosos, i la tercera fase consisteix a crear una ordenança municipal de regulació de

Regidoria
d’Urbanisme

tots els camins municipals. La primera fase és la que s’ha endegat a
finals del 2013. El treball de camp
s’ha realitzat al llarg de la primavera
i l’estiu de l’any 2014 i a finals d’any
la Diputació ha lliurat la maqueta del
catàleg.
4

L’objectiu primordial d’aquest catàleg és que els camins siguin incorporats i reconeguts a l’inventari de
patrimoni i de béns municipal. L’actual inventari o catàleg de camins
municipals no és un pla urbanístic,
sinó un instrument tècnic al servei de
la planificació i la gestió del patrimoni municipal. Aquesta maqueta és el
primer pas en l’anàlisi i la planificació
viària municipal, i resulta ser el primer
estudi detallat dels camins d’ús públic del municipi. El fet de constatar
l’estat, localització i característiques
dels camins a través de l’inventari de
patrimoni comportarà una millora en
la gestió i el manteniment dels mateixos.
La maqueta de la xarxa de camins
municipals ha estat elaborada per
l’equip especialitzat Gabinet Gaudí
SL mitjançant les directrius de treball

Territori
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assenyalades per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Els serveis tècnics municipals
han donat indicacions als redactors
i han proposat el nom dels camins
inventariats, en funció d’una lògica
d’importància d’ús del pas, tant si és
la connexió o l’accés a nuclis habitats, l’accés a zones forestals o agrícoles, o bé camins més secundaris o
alternatius.
La recollida de dades físiques dels
camins mitjançant el treball de camp
ha permès realitzar les següents
comprovacions pel que fa a les característiques dels camins:

març 2015

- Només una quarta part dels camins
té una amplada inferior a 2,50 m.
- La meitat dels camins té el ferm de
terra.
- Una cinquena part té el ferm pavimentat amb aglomerat asfàltic o bé
formigó.
- Una cinquena part té el ferm de
tot-ú.
- Tres cinquenes parts dels camins
tenen un estat de conservació bo o
acceptable.
- El total de quilòmetres inventariats
és de 141,8 km.

- Dues cinquenes parts dels camins
tenen un estat de conservació dolent
o presenten irregularitats.

Pavimentació de l’entrada del carrer de Can Rossell

permet situar més endavant una marquesina per a la
parada de l’autobús.

L’actuació comportarà la millora de l’espai situat a l’entrada del carrer principal del poble de Can Rossell. Actualment hi ha un àmbit sense pavimentar i les pluges
de certa intensitat arrosseguen terra i grava al llarg del
carrer. Les obres consistiran en la pavimentació de la
calçada amb una amplada igual a l’existent al carrer
principal, formació de vorera de vianants, increment
d’embornals de desguàs, increment de l’enllumenat,
col·locació de bancs i plantació d’arbres i plantes. La
vorera que resulta és ampla, en forma de passeig, i

L’any passat es va haver de reparar el ferm que estava
enfonsat en alguns punts al llarg del carrer principal.
Enguany s’aprofitarà per estendre una capa d’aglomerat asfàltic per tapar aquestes zones reparades i millorar el ferm de tota l’amplada del carrer. Els diners
disponibles l’any 2015 per a fer totes aquestes obres
són 41.000€.

Contribucions especials del barri
de la Guàrdia
Properament sortiran a licitació les obres d’urbanització del barri
de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal. El pressupost total és de
434.332,93 €, del qual un 50% va a càrrec dels veïns i l’altre 50%
és costejat per l’Ajuntament i per les ajudes del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya.
La despesa de cada parcel·la es calcula en base al volum edificable de cada finca i a la longitud de la façana, a parts iguals (50%
de cada valor). S’ha considerat que aquest repartiment és dels que
equilibra millor les quantitats a abonar per cada afectat en funció
de la diversitat de superfícies i longituds de façana de les finques
del sector.

5

Inici de les obres de la
rotonda de Casablanca
Després que l’octubre passat se subscrivís
el conveni amb la Diputació de Barcelona i
d’una gestió bastant complexa que ha comportat ajustos del projecte dins del territori i la
realització de les expropiacions necessàries,
les obres de la rotonda de Casablanca han
estat adjudicades.
L’adjudicació, feta per part de Diputació, ha
recaigut en l’empresa gironina AMSA, de
contrastada experiència en obres públiques
d’aquestes característiques. Està previst que
comencin a finals de març.

Territori
Quatre anys difícils d’urbanisme i obra pública a Subirats
No me’n puc estar aquests dies, cap a la fi de la legislatura, de fer un senzill balanç del treball de l’equip de govern, perquè no hi

ha dubte que no ha estat sols la tasca d’un regidor en la seva regidoria a qui cal assignar en exclusiva el treball realitzat.
Ha estat una feina transversal que s’ha portat a terme a l’Ajuntament i en la qual en més d’un cas el suggeriment crític o
l’opinió diversa dels regidors de l’oposició també hi han contribuït.
Permeteu-me, doncs, que en faci una relació.

- Adquisició de l’edifici de l’antic taller de confecció de
l’empresa Brotaico i remodelació inicial de la planta
baixa com a magatzem de materials de la brigada.

- Reparació d’un tram de clavegueram del carrer Verge de
Montserrat a Ordal.
- Desencallament del projecte inacabat i posada en marxa
de la depuradora de Lavern.
- Projectes de les depuradores de Cantallops i Ca l’Avi.
- Remodelació de l’entorn del local social de Casablanca i
de la zona de jocs infantils.
- Reparació d’un tram de clavegueram i estabilització amb
un mur de rocalla i reparació de les escales d’accés a la
Fontclara de Lavern.
- Col·locació de baranes al pont d’accés de Sant Pau des
del carrer de Cal Rovira.
- Escales noves i baranes al camp de futbol de Can Cartró
i instal·lació de reg automàtic.
- Construcció de noves parades de bus a Can Batista i a la
Urbanització Can Rossell.
- Reformes al pati de la llar d’infants de Sant Pau i remodelació del pati adjacent de les escoles velles.
- Pavimentació de la zona d’aparcament de l’entrada a
Ordal, arranjament del conjunt i accessibilitat amb rampes des del pont cap al carrer del Sol i el carrer del Pi.
- Renovació i ampliació de l’enllumenat públic a Torreramona.
- Arranjament i reasfaltat del tram final del carrer de la Figuera i del camí de la Creu a Ordal.
- Col·locació per part de la Diputació de Barcelona de
bandes reductores noves i més silencioses als Casots.
- Reparació del camí de Can Rossell a la Bòbila.
- Construcció de barbacoes a la plaça de la Urbanització
de la Muntanya Rodona.
- Arranjament del camí de Can Batista a Sant Sadurní.
- Arranjament del camí de la Salada.
- Tram de sortida de seguretat entre el final del carrer Sant
Sadurní a Casablanca i el camí de Cal Pinya.
- Projecte executiu d’estabilització amb escullera de roca
del mur del torrent de Cal Vermell i tram inicial del carrer del Rebato. Projecte d’urbanització de la totalitat del
carrer.
- A tot aixà, cal sumar-hi les urgències i actuacions puntuals de la brigada, que arriben a mes de 1.800 informes
de feina.

Reparacions diverses i obres complementàries

Convenis, cessions i adquisicions

- Escales noves darrere el carrer de la Font a Sant Pau.
- Construcció d’un mur de rocalla a la piscina d’Ordal i
ampliació de la zona de platja.

- Conveni de cessió gratuïta dels terrenys del camp de futbol de Can Cartró segregats de la finca de Mas Escudé
amb l’Orde dels Hospitalers de Sant Joan de Déu.
- Adquisició dels terrenys de la parròquia de Sant Pau
d’Ordal, per completar la propietat municipal del camp
de futbol.

Millores urbanes
- Acabament del carrer del centre a Can Cartró.
- Finalització del la plaça de Sant Isidre a Can Cartró.
- Camp de futbol de Sant Pau. Adquisició de part dels terrenys, remodelació i col·locació de gespa artificial.
- Urbanització de la zona est de Lavern, a l’entrada del
poble venint de Sant Pau.
- Construcció de la pista poliesportiva de Ca l’Avi (PUOSC)
i mòdul complementari.
- Projecte i execució de l’arranjament del final del carrer
Pere Grau de Lavern, malmès fa anys per una esllavissada.
- Construcció d’un camí de vianants entre Can Rossell i
la Urbanització Can Rossell per millorar la comunicació i
alhora fer-ne un passeig de natura agradable.
- Arranjament d’un espai esportiu a la Urbanització Can
Rossell.
- Finalitzar la recepció de Casablanca Nord i ajudar així a
la finalització dels treballs pendents i dissoldre la Junta
de Compensació.
- Anàlisi estructural, projecte de restauració, remodelació i
accessibilitat a la passera d’Ordal sobre la N-340.
- Represa, modificació, aprovació definitiva i inici de l’obra
d’urbanització del barri de la Guàrdia.
- Camí de vianants i carril bici protegit de Lavern a l’estació
i el seu enllumenat.
- Ampliació de la zona d’aparcament de l’estació de Lavern
- Adquisició dels terrenys de la plaça pública dels Casots
i execució de la primera fase de la seva urbanització.
Cal dir que aquests terrenys formen part d’un polígon
d’actuació i que el seu preu és recuperable si en el futur
s’executa aquest polígon.
- Adequació normativa del vas de la piscina de Sant Pau.
Arranjament del voral i de la piscina petita i renovació del
conjunt de cloració i sala de filtres i bombes.
- Urbanització del carrer de darrere de Cantallops

- Reformes a la llar d’infants de Lavern.
- Reformes als lavabos del CEIP Subirats de Lavern, remodelació de la graderia del pati i tancament dels porxos.
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- Recepció definitiva de la Urbanització Casablanca Nord.

- Tancament del conflicte de propietat de terrenys de la
plaça de Subirats de Sant Pau amb la parròquia.
- Pagament dels terrenys de l’Escola Sant Jordi de Sant
Pau d’Ordal, per la impossibilitat de complir el conveni
urbanístic signat per anteriors ajuntaments, per obtenir la
cessió gratuïta dels terrenys de l’Escola Sant Jordi.
- Conveni urbanístic amb els hereus de Pau Aixalà i obtenció gratuïta dels aparcaments de l’entrada d’Ordal.
- Conveni urbanístic amb l’empresa Ciatsa del Polígon Industrial del Molí d’en Guineu, que ha permès l’adquisició
de l’edifici del carrer Sant Pau per a ús municipal, i del
qual l’Ajuntament ha pagat, en conseqüència, només la
setena part del preu total.
- Acord amb els veïns del Pago per transformar l’antiga
escola, que ells havien construït i cedit a l’Ajuntament, en
el Centre d’Interpretació Última defensa de Barcelona.
- Conveni amb la família Blanco-Agut de Torre-ramona de
cessió anticipada, en el marc d’execució del previst al
PGOU, de terrenys al nucli del Rebato per a urbanització
de la zona verda i obra d’escullera de reforç al torrent de
Cal Vermell, per assegurar el camí d’accés al barri.
- Acord amb la Diputació de Barcelona i aprovació definitiva el projecte executiu de reforma total de l’entrada de
Ca l’Avi.
- Acord ja a punt d’iniciar les obres, perquè la Diputació
tiri endavant la construcció de la rotonda de Casablanca,
amb les complexes negociacions i permutes de terreny
que han permès desencallar el projecte amb la mínima
despesa per part de l’Ajuntament, gràcies als ajuts rebuts també per altres vies de la mateixa Diputació de
Barcelona.
- Finalització i tancament de les cessions de les zones verdes de la Urbanització Can Rossell, en les quals, malgrat
que era un tema a resoldre entre veïns i promotors de la
urbanització, fou decisiva la implicació de l’Ajuntament
a través d’un conveni urbanístic dins el marc del POUM
2013 per reduir-ne el cost a la meitat.
- Conveni de col·laboració amb Can Bas Domini Vinícola
per asfaltar el camí que uneix aquest nucli amb la carretera de Ca l’Avi.
- Finalització del llargs treballs del POUM de Subirats que
finalment va ser aprovat el 2013.

- Regularització legal del camí de Lavern a Savall en el
tram davant la masia de Can Maristany.
- Tancament i solució definitiva del conflicte per abocament de terres a la zona entre el camí d’accés a la Urbanització Can Rossell i l’antic camí de Sagrament.
;DU[DG·DLJXDLDOWUHVVHUYHLV
Malgrat que això depèn de la complicada i essencial regidoria de Serveis, no podem deixar de fer esment a la
necessitat d’haver connectat l’aigua de l’ATLL a la xarxa
municipal, fent la portada fins al dipòsit de Can Rossell.
Ens hi hem vist obligats per tal d’assegurar un subministrament als veïns del municipi i reparar el pou dels Casots,
que s’ha hagut de desentubar, passar broques de perforació de nou fins eliminar els obstacles del fons, recuperar
de forma notable però no total la profunditat útil inicial i
entubar de nou, amb la qual cosa tornem a tenir assegurat
durant més de trenta anys l’ús d’aquesta aigua, de qualitat
superior a la que veníem fruint.
Tampoc podem oblidar la posada en marxa, malgrat l’extensió del municipi, de la recollida selectiva de la brossa i
el porta a porta als nuclis urbans.
És un resum sintètic de la feina dels serveis i obres que
l’Ajuntament ha portat a terme en aquest període de 20112015. Segurament han quedat coses per fer, però pensem
que els aspectes positius són notables, malgrat la situació
econòmica en què es trobaven les arques municipals a
l’inici de la legislatura, i la disminució molt important dels
ingressos que s’han produït en aquest període.
Una gestió acurada i sensata, l’establiment d’una escala
de prioritats seriosa, el treball ben coordinat del consistori
amb el personal de l’Ajuntament i amb els seus tècnics,
administratius i brigada, han propiciat una labor de conjunt amb uns resultats visibles i que ben segur voldríem
millors encara, però que esperem que mereixin l’aprovació
majoritària dels veïns i de les veïnes del municipi. Amb
aquesta intenció i amb tota l’honestedat i la bona fe, hi
hem treballat perquè sigui així.
/OXtV5jIROVUHJLGRUG·8UEDQLVPH
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Adequació del soterrani del local social de la Urb. Casablanca

A mitjans del mes passat es van
acabar les obres d’adequació de la
planta soterrani del local social de
la Urbanització Casablanca. Aquest
local es dedica a diferents activitats, com gimnàstica, reunions o jocs
infantils, per a les quals no estava
suficientment preparat: presentava

problemes de reverberació del soroll
a causa de la seva excessiva alçada
i duresa dels materials, d’aïllament
tèrmic i de lliscament del paviment
de terratzo. Per solucionar-los s’ha
fet un fals sostre de plaques fonoabsorvents sobre les quals s’ha posat
un material aïllant, de manera que

Estudi sobre l’estat del
Centre Cultural de Can Cartró

s’eviten pèrdues de calor i al mateix
temps s’absorbeixen els sorolls; s’ha
fet un paviment continu de resines
que, a mes de donar calidesa al recinte, és més adequat per a les activitats de gimnàstica que hi tenen lloc,
i s’han pintat les parets.

Millora de l’enllumenat
públic municipal

El Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró és una entitat
oberta a l’ús i gaudi de tothom, i a la seva edificació s’han
visualitzat esquerdes importants, principalment a diversos
llocs de les parets de tancament, que estan provocant moviments de desplaçaments de l’immoble, que afecten sobretot les zones de la sala general, l’escenari i els serveis.

S’han substituït els quatre punts de llum amb làmpada de vapor de mercuri, de 80 W (consum 90 W)
del carrer de Cal Pau Xic, per cinc lluminàries tipus
led de 35 W. Així s’ha millorat la il·luminació del
nucli, s’han instal·lat llums amb tecnologia actual,
s’ha renovat la instal·lació elèctrica, i s’ha obtingut
un estalvi de potència elèctrica de 185 W, que es
traduirà en estalvi energètic i econòmic.

La seva construcció data del 1933 i s’hi han realitzat reformes i ampliacions a les parts lateral i posterior als anys 90,
al 2003 i al 2006, una d’elles per part de l’Ajuntament per
instal·lar-hi un consultori mèdic.

Al primer trimestre del 2015 es preveu realitzar les
següents actuacions:

Sembla que la seva fonamentació és de paredat i superficial, i l’origen de les patologies apreciades a simple vista
sembla que és la composició del terreny sobre el qual es
va aixecar l’edifici.

a) Il·luminació de l’accés a l’estació de Lavern, des
de la carretera de Sant Sebastià dels Gorgs –on
arriba el primer tram que es va executar l’any
2014– fins a l’estació, instal·lant quatre lluminàries de led de 53 W sobre columna, i quatre
lluminàries fluorescents al pont de l’autopista,
completant-se així la il·luminació de l’accés per a
vianants des del nucli de Lavern a l’estació.

Per aquest motiu l’Ajuntament, donada la gravetat i la urgència de la problemàtica en un local de pública concurrència, ha decidit demanar una proposta per a la realització d’un informe de catalogació i anàlisi de les lesions
existents, analitzant-ne les causes, fent una valoració del
risc i una proposta de solucions amb estimació del seu
cost.

b) Il·luminació de l’aparcament del costat nord de la
N-340 a l’entrada d’Ordal, recentment pavimentat, amb la instal·lació de lluminàries led sobre
dues columnes metàl·liques col·locades al talús,
a tocar de l’escullera. Dues lluminàries de 70 W,
il·luminant l’aparcament i una tercera lluminària
de 37 W il·luminant el carrer de l’Oreneta.

La consultoria escollida, pel fet que disposa de referències contrastades, ha estat Cotca, S.A., que ha presentat
un pressupost per a la realització d’aquest informe per un
import un total de 9.459,48 €. Aquest cost serà imputat en
una quantitat de 4.500 € a l’assignació anual per a obres
per a l’exercici 2015 que l’Ajuntament aporta segons conveni vigent amb el Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró, i la resta anirà a càrrec de l’Ajuntament.

c) Il·luminació de l’accés al punt de contenidors
d’emergència d’Ordal, ubicat darrere la pista esportiva, col·locant una columna metàl·lica amb
dues lluminàries de led de 70 W, il·luminant la
zona de contenidors, per una banda, i el carrer
per l’altra banda.

Una vegada conegut, es determinarà l’abast del projecte
executiu per implementar les reformes necessàries que
garanteixin, amb l’adaptació a la normativa vigent, l’estabilitat de l’edificació, i es farà la recerca del finançament
necessari per part de l’entitat cultural que en permeti l’execució.

Tots els llum de tecnologia led col·locats i/o projectats tenen una temperatura de color de 3.000ºK.
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del camí de Lavern a Ca
l’Almirall
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Reposició de paviment
asfàltic
A la Urbanització Casablanca Sud existeix un tram
del paviment asfàltic del carrer Sant Sadurní en una
longitud de 75 metres per una amplada de 6 metres
que es troba en molt mal estat ja que hi ha un gran
nombre de forats, a més d’una erosió general de
la seva capa superior. L’acusat pendent del carrer
provoca importants problemes per als usuaris, especialment als mesos més freds.

Amb motiu de les pluges que van caure al setembre de l’any passat es va enfonsar un tram de la
cuneta del camí que uneix el nucli de Lavern amb la
carretera BV-2429 –que porta a Sant Sebastià dels
Gorgs– i que a la vegada dóna accés al sector de
Ca l’Almirall.
Aquesta cuneta passa sota la carretera esmentada
i a més aquest pas s’aprofita per al pas de la canonada de la xarxa d’aigua cap a Ca l’Avi i Can Cartró,
canonada que sortosament no va resultar afectada
però sí que va quedar en una situació molt precària
i perillosa, motiu pel qual es va encetar una actuació d’urgència amb els treballs de reconstrucció de
la cuneta amb formigó armat i de protecció de la
canonada amb les proteccions corresponents. Les
obres, les va portar a terme Construccions Rubio,
de Can Cartró, i van suposar un import aproximat
de 5.500 euros.

L’estat del paviment de la pujada del camí del Bosquet a Sant Pau d’Ordal que dóna accés a la carretera BV-2428 també es troba en mal estat, amb
esquerdes i flonjalls ocasionats principalment per la
seva configuració topogràfica pel fet de tractar-se
d’un pendent i pel trànsit de vehicles, tant turismes
com pesats, ja siguin camions o autocars, que a la
pujada es troben obligats a frenar o arrencar amb el
conseqüent deteriorament del paviment.
Les dues actuacions, les portarà a terme Construccions i Explanacions Gras S.A. amb un cost total de
19.900 euros.

Acabament de la primera fase
d’obres de la plaça dels Casots

Manteniment de diversos
camins
Com a conseqüència de les pluges del mes de setembre passat, uns camins públics van patir desperfectes i
es va procedir a la seva reparació, concretament el camí
de Sant Sadurní a Can Bou, de Can Bou a Can Batista,
de Can Batista a la Salada i el camí de Can Rossell de
la Serra –conegut com les Perdius–, així com un tram del
camí de Ca l’Almirall a la carretera de Sant Sadurní que ha
estat formigonat.
L’import d’aquestes intervencions portades a terme per
Excavacions Extesa ha estat d’11.200 euros.

L’any passat es va començar l’execució de la primera fase
de les obres de la Plaça dels Casots. La partida pressupostària reservada l’any passat va permetre realitzar el
paviment de formigó acolorit i lliscat de 24x18mts, un tram
del muret de contenció de 26m de llargada i instal·lar la
cistella de bàsquet.

Conveni per a la cessió de
la plaça dels Casots
El dia 9 de març es va signar un conveni per a la
cessió dels terrenys de la plaça dels Casots. El
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats
inclou aquests terrenys dins un sector de planejament, la qual cosa comporta que els propietaris del
sector tenen l’obligació de la seva cessió gratuïta a
l’Ajuntament, la qual es farà efectiva en escriptura
pública, segons estipula el conveni.

Enguany es realitzarà el mur de contenció mitjançant
pedra calcària que permetrà allotjar una rampa contínua
des del nivell de la plaça fins a la part posterior, la millora
de la vorera del carrer Sota Casots i la instal·lació d’una
barana davant del paviment, entre d’altres obres previstes. Els diners disponibles l’any 2015 per a fer aquestes
obres són 29.800.-€.
9
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Reparació de camins pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
El Consell Comarcal està arranjant diversos camins de la comarca dins l’actuació Manteniment
de la xarxa bàsica de camins comarcal. Al terme
de Subirats, s’arranjaran els camins d’accés a la
Urbanització la Muntanya Rodona i el camí de
Cantallops a Sant Pau d’Ordal. Els camins esmentats presenten flonjalls en el seu paviment
que fan perillosa la circulació amb vehicles rodats. Es realitzarà una despesa de 23.200 € que
provenen d’una subvenció de la Diputació de
Barcelona amb destí al Consell Comarcal.

Taller autocompostatge

Regidoria
de Medi
Ambient

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

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

Enjardinament plaça del Solei
Durant el mes de gener passat es va dur a terme una millora de l’enjardinament a la plaça del Solei, al nucli de Sant
Pau d’Ordal. Concretament, es va procedir a plantar-hi
moreres, i també plantes aromàtiques i arbustos típics mediterranis: lavanda, romaní, boix i cirerers d’arboç.
S’ha aprofitat també per millorar l’accessibilitat i la seguretat al voltant dels bancs ubicats a la banda superior de
la plaça, mitjançant un petit mur de pedres que fa de contenció de la plataforma davant els bancs, i la col·locació
d’arbustos que fan de topall als laterals.
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Resum anual recollida diverses fraccions de la brossa
ta el cost global de recollida de la brossa. Així doncs, al
gràfic que hi ha a continuació es mostra l’evolució dels
costos del cànon per al rebuig:

A continuació es posen els gràfics corresponents a
l’evolució de la recollida de les diverses fraccions de
residus municipals.
Recollida selectiva

Cànon abocament (€/Tn rebuig)
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Concretament, com a conseqüència de l’increment de
tones recollides de rebuig, i a causa també de l’increment del cànon, durant el 2014 hi ha hagut un augment
total del cost pel tractament del rebuig de +12.500 €
(en relació a l’any 2013).

Des de la implantació de la recollida de la fracció orgànica i del sistema porta a porta, s’ha constatat un
increment important de la recollida d’envasos.

D’altra banda, i com a dada positiva, les dades de qualitat de la matèria orgànica són molt elevades (té poc
percentatge d’impropis). En aquest sentit, us felicitem
SHUUHDOLW]DUXQDERQDVHSDUDFLyDOFXEHOOGHO·RUJjnica.

Rebuig i orgànica
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Com es pot observar, es nota clarament que el 2014
hi ha hagut un important augment de la recollida de
rebuig en relació a l’any anterior (121.400 kg més), i
una baixada de la fracció orgànica (49.040 kg menys
que al 2013). És una tendència que caldria invertir!
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Us recordem que per a qualsevol consulta podeu
contactar amb l’Ajuntament (Anna, tècnica de Medi
Ambient,
mediambient.subirats@diba.cat,
telèfon
93 899 30 11).

Aquest fet és preocupant donat que la fracció que
comporta una major despesa econòmica i major impacte a nivell ambiental és el rebuig. I ha augmentat
bastant en el darrer any, per la qual cosa els costos
globals de la brossa també s’han incrementat.

Així mateix, aprofitem per informar-vos que als propers
mesos es realitzarà una campanya de conscienciació
per explicar més a fons els resultats, així com reforçar
els hàbits correctes pel que fa a la recollida selectiva,
resoldre dubtes que puguin sorgir, atendre peticions,
queixes i suggeriments in situ...

A més a més, cal tenir en compte que a Catalunya
s’aplica des del 2004 un cànon sobre abocament
(cànon sobre la disposició de residus municipals a disposició final-rebuig). Aquest cànon ha anat augmentat
en els darrers anys, i les previsions és que segueixi
augmentant, i és una penalització que es paga a més a
més del preu de tractament del rebuig, i que incremen-

Gràcies per la vostra col·laboració!
Anna Creixell, tècnica de Medi Ambient
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19 d’abril,
quarta edició de la Festa del Medi Ambient
Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la següent edició
de la Festa del Medi Ambient. Concretament, es preveu
realitzar-la durant el matí del pròxim GLXPHQJHG·DEULO
al nucli de Lavern.

Interessat a participar-hi?
Qui estigui interessat en tenir-hi un estand (amb algun
tipus de vincle amb el medi ambient: productes artesans i
ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers o espectacles, etc.), pot contactar amb
nosaltres al telèfon de l’Ajuntament (93 899 30 11, Anna),
o per correu electrònic (mediambient.subirats@diba.cat) i
ho valorarem.

Hi haurà molts tallers infantils i familiars, jocs gegants per
a totes les edats, exposicions, estands informatius i paradetes de productes artesans, un mercat de segona mà i
d’intercanvi... i obsequis per a tots els assistents. 86 +,
ESPEREM!

7(50,1,0;,0(/'·$%5,/

Mercat de segona mà i d’intercanvi
Ets un particular i vols disposar d’un espai al mercat de segona mà i d’intercanvi durant la Festa del Medi Ambient?
Porta roba, llibres, jocs, objectes vells o nous que
ja no et siguin necessaris, que els vulguis vendre
o intercanviar
(YLWHPTXHHOVREMHFWHVHQFDUD~WLOVHVGHYLQJXLQUHVLdus i humanitzem les relacions econòmiques.
,QVFULSFLRQVREHUWHVILQVDOG·DEULO (places limitades,
es reservaran els espais per rigorós ordre de sol·licitud).
Enviar les dades (nom, e-mail i telèfon) a mediambient.
subirats@diba.cat o contactar per telèfon (93 899 30 11,
Anna).

A continuació s’indica la relació de festius del 2015 (en què no hi haurà recollida de la brossa porta a porta) i els dies amb els quals es compensen fent una
recollida general de rebuig+orgànica a tot el municipi.

VARIACIÓ DELS
HORARIS DEL
PORTA A PORTA
PER A DIES
FESTIUS
any 2015



',$)(67,8

5(&2//,'$*(1(5$/



 Dijous 2 abril

Ö

Dimecres 1 abril



 Divendres 3 abril

Ö

Dissabte 4 abril



 Dilluns 6 abril

Ö

Dimarts 7 abril



 Divendres 1 maig

Ö

Dijous 30 abril



 Dimecres 24 juny

Ö

Dimarts 23 juny



 Dissabte 15 agost

Ö

Divendres 14 agost



 Divendres 11 setembre

Ö

Dijous 10 setembre



 Dilluns 12 octubre

Ö

Dimarts 13 octubre



 Dimarts 8 desembre

Ö

Dilluns 7 desembre



 Divendres 25 desembre Ö

Dijous 24 desembre



 Dissabte 26 desembre

Dilluns 28 desembre

Ö

* Es recorda que, durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s
modificat ja que cal recórrer tot el municipi. Es recomana treure la brossa la
nit anterior.
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Èxit de participació a la xerrada
“Liderar sense la por”

El 23 de gener passat es va
dur a terme la xerrada “Liderar sense la por”, a càrrec de
Carme Garcia Ribas, professora de comunicació i autora
dels llibres Tengo miedo, carisma y liderazgo a través de la gestión del miedo, Management mediterráneo i El síndrome Maripili.

L’acte va ser tot un èxit de participació. Al voltant de
seixanta persones van omplir la sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats i van seguir amb interès aquesta
xerrada, que anava dirigida a aquells que desitgen desenvolupar el seu lideratge natural a través del control
de les emocions i, en concret, de la por.

VII Pedalada dels Rocallons

Regidoria
d’Esports

Diumenge 1 de febrer es va
prendre la sortida de la setena edició de la pedalada
Rocallons, on uns 270 participants van poder gaudir d’un
recorregut de 33 km amb un
desnivell acumulat de més de
1.000 metres, que discorria
pel terme municipal de Subi-

rats.
Fent cas a l’opinió dels participants, com cada any s’ha
tornat a lloar l’organització pel fet d’haver escollit un itinerari molt tècnic, tan ben senyalitzat, amb uns paisatges
espectaculars i per la coordinació de tot plegat.

seguida de Mercè Segui i Anna Luja. Tots van rebre els
premis de mans de l’alcalde de Subirats, Pere Pons; la
regidora d’Esports, Isabel Esteve, i els membres de l’organització.

Molts participants es van endur diferents productes de la
terra com caves, vins o mel, entre altres obsequis, gràcies
a la col·laboració dels diferents cellers i establiments del
nostre municipi. En resum, la cursa ha estat tot un èxit com
cada any, i per això cal felicitar especialment el club ciclista Rocallons per fer-ho possible.

Com cada any no ens cansem d’agrair la col·laboració de
l’ADF Subirats per l’assistència i la vigilància el dia de la
Pedalada, de Protecció Civil, del Centre Agrícola de Sant
Pau, dels voluntaris i de les voluntàries, dels cuiners de les
botifarres... A tothom, MOLTES GRÀCIES.

En categoria masculina el guanyador va ser Roger Argelaguer seguit d’Albert Planas i Pere Joan Roig, mentre que
en categoria femenina la guanyadora va ser Anna Bello

6HUYHLG·(VSRUWVL%775RFDOORQV

Explotació de la piscina municipal d’Ordal – Estiu 2015
$TXHVWPHVGHPDUoV·KDQSXEOLFDWOHVEDVHVSHUDO·DGMXGLFDFLyPLWMDQoDQWFRQFXUVS~EOLFGHO·DUUHQGDPHQWGHOVHUYHLGHEDUGHODSLVFLQDPXQLFLSDOG·2UGDOSHUDODWHPSRUDGDG·HVWLX$OZHE
GHO·$MXQWDPHQWWUREDUHXGLVSRQLEOHVOHVGDWHVSHUUHDOLW]DUODSUHVHQWDFLyGHODGRFXPHQWDFLyLHOV
EDUHPVGHSXQWXDFLy
(OEDUGHODSLVFLQDGH6DQW3DXG·2UGDOQRVRUWLUjDFRQFXUVSHOIHWTXHVHQ·KDSURUURJDWO·DUUHQGDPHQWDOVDGMXGLFDWDULVGHO·DQ\SDVVDW
6HUYHLG·(VSRUWV$MXQWDPHQWGH6XELUDWV
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Diumenge 12 d’abril torna la cursa de
muntanya Correbocs d’Ordal
Ja estan obertes les inscripcions, que es tancaran en
arribar als 350 participants.
Les inscripcions es poden fer per internet a www.correbocs.com. Tots els corredors en finalitzar la cursa,
tindran un obsequi de record. A més a més l’organització tindrà preparat pa amb tomàquet i botifarra,
per recuperar forces. Hi haurà premis per als primers
classificats i sorteig de productes locals entre tots els
participants.

Després de l’èxit de les edicions anteriors, en què es
van exhaurir les inscripcions uns dies abans de l’inici
de la cursa, el proper diumenge 12 d’abril a les 9.00
hores torna la tercera edició de la Cursa de Muntanya
Correbocs d’Ordal.

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

La cursa manté els dos recorreguts, un de 15 km i un
altr de 31 km, amb sortida simultània des de la pista
poliesportiva d’Ordal.

Millores a les instal·lacions esportives municipals
En els primers mesos de l’any està
previst la realització de diverses millores a diferents instal·lacions esportives.
Al camp de futbol de Can Cartró
s’instal·larà un tancat amb porta corredissa metàl·lica de 2 metres d’alçada a l’entrada principal (on actualment hi ha una petita tanca de fusta)
i es tancarà també l’accés pel camí
del costat del torrent on s’instal·larà
una porta de dues fulles; amb la qual
cosa el recinte del camp de futbol

quedarà més protegit. Els pressupost
total de les millores és de 2.389,75 €.

tes d’entrada. El cost de l’actuació és
de 1.563,16 €.

També està prevista un actuació a la
pista d’Ordal, on es retiraran les dues
línies de fluorescents dels laterals que
estan molt malmeses pels cops de pilota. Per complementar la il·luminació
del sostre de la pista s’instal·laran fluorescents a la zona lateral del bar i es
canviaran els fluorescents del passadís de vestidors. També es milloraran
els llums d’emergència sobre les por-

Per acabar, amb la intenció de millorar les condicions dels vestidors de
la pista de Sant Pau i donar rendibilitat a l’espai, durant el mes de febrer
passat es va iniciar una actuació per
donar més cabal d’aigua a les installacions i permetre la utilització de les
dutxes amb normalitat. Aquesta millora ha suposat la creació d’una nova
escomesa d’aigua i la substitució
d’alguns elements de fontaneria.

Activitats trimestrals Subijove

Regidoria
de
Joventut

8VSUHVHQWHPODSURJUDPDFLyG·DFWLYLWDWVWULPHVWUDOGHO6XELMRYH
+LSRGHQSDUWLFLSDUWRWVHOVMRYHVGHOPXQLFLSL
Per a més informació podeu trucar al 628 26 44 81, enviar un correu electrònic a
joventut01@ccapenedes.cat, o bé passar-vos els dilluns de 15’30 a 18’00 h i els
dimecres i dijous de 18’30 a 21’30 h pel Subijove, situat a Ordal a l’Av. Barcelona s/núm.

27 de febrer:

7DOOHUGHGM·V
(gratuït)
6 i 7 de març:

Curs de primers auxilis
(inscripció prèvia, cost de l’activitat 50 €)
G·DEULO

Taller de cuina freda
(gratuït)
14
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Assessoria acadèmica i professional per a joves
És un servei d’informació, orientació, assessorament i
acompanyament acadèmic i professional mitjançant el
qual es resolen els dubtes i les inquietuds de les persones
joves, i/o de les seves famílies, relacionats amb el seu futur
acadèmic i professional.

El servei és totalment gratuït.
Quina informació es pot demanar?
- Prova per a l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria (GESO).
- Programes de formació i inserció (antics PQPI, PTT, etc.).
- Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà i superior.
- Cicles formatius de grau mitjà i superior.
- Accés a la universitat.
- Estudis universitaris.
- Convalidacions als nous graus universitaris.
- Màsters i postgraus.
- Doctorats.
- Cursos i seminaris.
- Formació ocupacional.
- Cursos d’idiomes.
- Formació en les TIC (certificat ACTIC).
- Formació en el lleure.
- Habilitació i acreditació de competències professionals.
- Informació sobre beques i ajuts per a estudiants.
- Estudiar a l’estranger.

A qui va adreçada?
Els destinataris són les persones joves residents a la comarca de l’Alt Penedès que tinguin entre 16 i 30 anys, preferentment.
&RPV·KLSRWDFFHGLU"
El servei d’assessoria acadèmica i professional està ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Atenen de forma personalitzada els dijous, de 17 a 19 h,
amb cita prèvia, i disposem d’un espai d’autoconsulta.
Per rebre assessorament cal omplir el formulari del web
www.dinamo.cat (clicant el bànner de l’Assessoria Acadèmica i Professional es pot accedir al formulari).
També es pot reservar dia i hora per l’Assessoria Acadèmica i Professional des del Subijove els dilluns de 15’30 a
18’00 h i els dimecres i dijous de 18’30 a 21’30 h.

Assessoria de mobilitat internacional per a joves
de 15’30 a 18’00 h i els dimecres i dijous de 18’30 a
21’30 h
El servei és totalment gratuït.

És un servei d’informació, orientació, assessorament i
acompanyament en mobilitat internacional que us donarà una resposta individualitzada a les necessitats de
cada jove.
Mitjançant un itinerari personal, resoldrà els vostres
dubtes i les vostres inquietuds relacionats amb temes
de mobilitat internacional.
L’assessoria de mobilitat internacional és un servei tant
individual com grupal, per a persones joves, grups i
entitats juvenils a l’hora de configurar el vostre projecte
de sortida a l’estranger, sigui per estudis, feina, voluntariat, vacances o una combinació d’aquests factors.
Posen a la vostra disposició la informació específica de
què disposa el servei en l’àmbit de la mobilitat i us proporcionen l’orientació necessària per utilitzar-la amb la
possibilitat d’un seguiment personalitzat.

Quina informació es pot demanar?
(VWXGLVLIRUPDFLy Estudis a l’estranger (FP, batxillerat,
universitat, postgrau, màster, recerca, idiomes).
)HLQDFeina 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.).
9ROXQWDULDW Estades solidàries i de voluntariat (voluntariat europeu, camps de treball, etc.). Projectes europeus per a joves (intercanvis de joves, iniciatives juvenils, etc.).
7XULVPHDOWHUQDWLXAltres maneres de viatjar per conèixer cultures diverses
$VSHFWHVWUDQVYHUVDOVEmancipació 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.).
3URMHFWHVHXURSHXVProjectes 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.

A qui va adreçada?
Els destinataris són les persones joves residents a la
comarca de l’Alt Penedès que tinguin entre 16 i 30
anys, preferentment.
&RPV·KLSRWDFFHGLU"
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).
També es pot reservar dia i hora per a l’Assessoria
de Mobilitat Internacional des del Subijove els dilluns
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Regidoria
de
Cultura

Quatre anys de l’Àrea de Cultura a
l’Ajuntament de Subirats
l’any. Hem mantingut un esforç global en la millora i
el manteniment dels edificis d’aquestes entitats que
suposa a l’Ajuntament 54.000 € anuals.

L’Àrea de Cultura a l’Ajuntament de Subirats no és
segurament ni la més complicada ni la més compromesa, fonamentalment perquè depèn de les ganes
i dels objectius que es proposi el regidor corresponent.

Seguim donant un suport als centres d’esplai, que
fan una molt meritòria labor d’educació en el lleure
dels infants de Sant Pau i d’Ordal, i un suport quasi
simbòlic a la resta d’entitats, geganters, corals,
grups de teatre etc.

Fins i tot el senyor Montoro diria, segurament, que
no és feina de l’Ajuntament dedicar-hi ni un cèntim.
De fet la senyora Morera, il·lustre regidora del PPC
al nostre consistori, no s’ha estat de criticar el pressupost que hi hem esmerçat, especialment si s’ensumava la més mínima “ferum” catalanista en qualsevol dels actes organitzats.

Hem mantingut les actuacions d’estiu en el programa de Nits a la Fresca innovant en els espectacles,
intentant amb més o menys encert diversificar en estils i llocs d’actuació, perquè fossin també una projecció del municipi cap a la comarca.
No ens hem oblidat tampoc de les efemèrides històriques que han contribuït a la formació del nostre país i dins d’ell del nostre municipi, recordant el
bicentenari de la batalla d’Ordal de la Guerra del
Francès, que ha servit també per estrènyer llaços de
bon veïnatge amb els municipis veïns de Vallirana i
Cervelló.

Si un regidor no vol tenir problemes, de fet no li cal
més que repartir la partida de cultura de la manera acostumada a totes les entitats, i sense complicar-se la vida tindrà tothom content.
A l’època de les vaques grasses, quan els diners
entraven de forma notable a l’Ajuntament, el pressupost de Cultura era més ampli i generós que no
pas ara, i ha estat un paper poc grat haver hagut
d’estrènyer la dotació, en aquells casos en què la
despesa no es justificava d’una manera raonable, i
intentar de fer-ho entendre.

També aquest darrer any s’ha commemorat el tricentenari del final de la Guerra de Successió, en què
Catalunya va perdre les seves llibertats. Ens hi hem
sumat amb diversos actes culturals en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya, i n’hem fet difusió a
les noves generacions, amb llibres temàtics a les escoles del municipi per la festa de Sant Jordi, durant
la qual, com cada any, posem el nostre gra de sorra
en el manteniment del gust per la lectura.

Sé que no ho hem aconseguit del tot, per més bona
voluntat que hi hem posat i haver-ho fet sense cap
mena de malfiança, en la que estem segurs que és
la feina desinteressada dels que porten les entitats.
És necessari fer les coses ben fetes, i per tant fins al
darrer euro que surt de l’Ajuntament en subvencions
ha d’estar degudament justificat, no només perquè
la llei així ho mana, sinó perquè és també un deure
ètic i moral que té qualsevol administrador d’un organisme de l’administració.

També aquest darrer any una munió d’actes conjunts amb Sant. Sadurní d’Anoia ha commemorat la
separació ara fa un quart de segle de la parròquia
de Subirats que en va ser el seu l’origen, i avui en
harmonia ho hem recordat de manera festiva.
Entremig la part seriosa es va concretar en un seminari d’història, en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal i el Consell Comarcal i la direcció i organització
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, que de forma
itinerant es va desenvolupar al llarg de tot l’any als
centres i ateneus de Subirats i al Casal d’Entitats de
Sant Sadurní.

Hem intentat, sota aquestes premisses, que les activitats culturals i de les entitats es mantinguessin
de la manera tradicional, que les cavalcades de
Reis tinguessin lloc, que els correfocs i els grups de
dracs i diables fessin les seves actuacions, que les
festes majors tinguessin el suport estable per a una
activitat tradicional, la major part de la qual la suporten en aquest cas els ateneus i centres del municipi,
és a dir els socis que els fan viure al llarg de tot

I no em puc descuidar la posada en marxa recent
del Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de
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Barcelona, en el qual l’impuls i treball del CESUB
ha estat decisiu de fer arribar a bon port un projecte
del Memorial Democràtic, que ha quallat de forma
modesta a l’antic edifici de l’escola del Pago, que
al seu dia van construir els veïns, i que ha restaurat
l’Ajuntament. Ara prossegueix la feina en aquesta
línia, amb l’ajut de la Generalitat i la Universitat de
Barcelona en la recerca i l’obertura de fosses comunes i enterraments de víctimes d’aquells darrers
dies de la nostra incivil guerra.

març 2015

Ens queda camí per fer, hauríem volgut donar ja un
aposentament digne i modern a l’important llegat
esperantista del doctor Rafael Hernández Izal, descarregant a la seva família de la custòdia del mujseu
que de forma tan altruista han mantingut obert i accessible a tothom. En part, i amb aquesta intenció,
vam aconseguir feliçment la propietat del magnífic
immoble del carrer Sant Pau, l’antic taller de confecció de Brotaico. Esperem que els futurs ajuntaments
disposin de pressupost i voluntat per tal que amb
l’ajut de les administracions, aquest històric llegat
segueixi a Sant Pau a disposició dels estudiosos.

Espigolant altres temes, ja fa un temps, tot just havíem iniciat la legislatura, vam sostenir trobades amb
l’Institut Paleontològic Miquel Crusafont de Sabadell
i amb el seu director, el doctor Salvador Moya, per
avaluar les possibilitats de prosseguir les excavacions al jaciment dels Casots, però la necessitat inqüestionable de disposar d’un espai tancat i cobert
va fer inviable econòmicament la prossecució dels
treballs en aquesta legislatura.

Queden moltes tasques pendents, el desenvolupament de l’espai d’interès natural de les Flandes;
la consolidació primer i restauració posterior de la
torre del telègraf al coll d’Ordal; la neteja, accessibilitat i estudi de les restes romanes de la riera de
Sant Sebastià, darrere els Rocs; la investigació, si
mai s’hi arriba, de les restes del poblat ibèric del
Pujol d’en Figueres, etc.

Pel que fa al castell de Subirats i un cop tancats de
forma raonable alguns problemes que s’arrossegaven amb la parròquia de Sant Pau i amb el bisbat
de Sant Feliu, hem pogut signar un conveni de collaboració i cessió d’espais d’ús al castell de Subirats, espai emblemàtic i origen històric del nostre
municipi.

I tantes i tantes coses en què valdria la pena de treballar, ja que tot plegat constitueix el nostre passat,
els nostres orígens, que són fonamentals, com es
diu sempre, per no perdre la nostra identitat.
Lluís Ràfols, regidor de Cultura
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L’Ajuntament de Subirats signarà un conveni de col·laboració
amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals
en relació amb els treballs a la serra de Riés en matèria
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el
franquisme
D’una banda, el 27 de gener, la vicepresidenta del Govern i titular del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, el
rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Ferran Sancho, i el rector
de la Universitat de Barcelona, Dídac
Ramírez, van signar un conveni de
col·laboració per a la prospecció de
la serra de Riés (Alt Penedès), l’excavació i l’anàlisi de les restes òssies (i
objectes associats) de soldats morts
durant la Guerra Civil que s’hi puguin
localitzar.
La Generalitat de Catalunya ha decidit completar la intervenció a la serra
de Riés, d’acord amb el criteri del
comitè tècnic per a la recuperació i
la identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. També s’ha tingut
en compte el context històric, estudiat a bastament per l’Institut d’Estudis
Penedesencs.

i complementaris pel que fa a la recuperació de la memòria històrica,
la protecció del patrimoni cultural de
Catalunya, la localització de restes i
identificació de persones desaparegudes, així com l’estudi i la recerca
científica del període històric de la
Guerra Civil i la dictadura franquista.
La signatura d’aquest conveni permetrà la creació d’un equip interdisciplinari, integrat per professionals
de la UAB i de la UB dels camps de
l’arqueologia i l’antropologia física i
forense, que assumirà la planificació i
l’execució del projecte tècnic d’intervenció a la serra de Riés.
D’altra banda, l’Ajuntament de Subirats i el Departament de Governació
i Relacions Institucionals han convingut la necessitat d’establir un conveni
de col·laboració entre els dos ens.

El Departament de Governació, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i
la Subdirecció General de Memòria,
Pau i Drets Humans, és responsable
d’impulsar i coordinar les actuacions
en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la
postguerra. Tant amb la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) com
amb la Universitat de Barcelona (UB)
es comparteixen objectius comuns

La signatura de l’esmentat conveni
té com a finalitat definir les condicions de col·laboració en relació amb
les actuacions que es realitzaran al
municipi per trobar i identificar restes
de desapareguts/des i dignificar fosses de la Guerra Civil i el franquisme
i envers les diferents actuacions que
puguin impulsar-hi l’Ajuntament i/o el
Departament per recuperar i fomentar el patrimoni democràtic i la memòria democràtica.
El Departament de Governació assumeix els següents compromisos:
18

- El Departament ha de comunicar
tota troballa d’objectes materials
relacionats amb la Guerra Civil i el
franquisme que es produeixi dins
el terme municipal de Subirats, per
tal que l’Ajuntament pugui cooperar
eventualment en la destinació final
que la Generalitat de Catalunya disposi per a aquests objectes.
- El Departament ha de vetllar perquè
es respecti el criteri de l’Ajuntament
en el disseny i l’execució de tota
iniciativa que al territori de Subirats
pugui impulsar la Generalitat en
matèria d’homenatge a les víctimes
de la Guerra Civil i de recuperació i
foment del patrimoni democràtic i la
memòria democràtica.
L’Ajuntament assumeix els següents
compromisos:
- L’Ajuntament ha de comunicar al
Departament, competent en la memòria democràtica, tota troballa
de restes humanes susceptibles
de pertànyer a la Guerra Civil o el
franquisme que es produeixi dins el
terme municipal.
- L’Ajuntament ha d’informar al Departament i facilitar-ne la participació
en l’organització i desenvolupament
de tota iniciativa de caire divulgatiu
o commemoratiu que sorgeixi de la
localitat de Subirats en matèria de
memòria democràtica.
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L’Escola de Música de l’Alt Penedès ofereix als nens i les
nenes de Subirats una bona oferta educativa
L’Escola de Música de l’Alt Penedès es va iniciar el
curs 2006-2007 per cobrir el buit existent en l’oferta
de l’ensenyament musical de base a la comarca de
l’Alt Penedès. Va néixer, doncs, amb la voluntat de fer
arribar la formació musical als municipis petits i mitjans que no disposaven de serveis municipals d’escola de música o que pretenien millorar-ne la qualitat.

L’oferta instrumental de l’Escola contempla els següents instruments: violí, violoncel, piano clàssic i/o
modern, guitarra i/o guitarra elèctrica, baix elèctric,
flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trombó,
percussió i/o bateria i gralla.
L’Escola de Música de l’Alt Penedès és una escola
musical de base que ofereix ensenyaments no reglats, des de la qual qualsevol alumne/a pot preparar-se per accedir a un conservatori o escola de música de grau professional o superior, sense que aquest
sigui l’objectiu principal del centre. L’objectiu central
és el de dotar els nens i les nenes de recursos i competències per a la pràctica i el gaudi de la música
individualment i, sobretot, en grup.

En el marc del conveni signat entre l’Ajuntament de
Subirats i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’Escola de Música de l’Alt Penedès ofereix un seguit de
programes adreçats als nens i les nenes de Subirats
i comarca:
1. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ (de 3 a 5
anys)

Gràcies a l’acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, els alumnes de Subirats que vulguin cursar
algun dels programes que ofereix l’Escola, tenen una
part de la despesa subvencionada.

2. PROGRAMA D’INICIACIÓ 1 i 2 (6 i 7 anys)
3. PROGRAMA D’APRENENTATGE BÀSIC (8-12
anys) / PROGRAMA D’APROFUNDIMENT (1318 anys)

Per a més informació sobre l’EMAP visita el seu web:
https://emaltpenedes.wordpress.com.

4. PROGRAMA DE MÚSICA A MIDA

Regidoria
de
Sanitat

Campanya d’esterilització i identificació
d’animals domèstics

El 3 de
m a r ç
passat
va
començar
la campanya
“Sóc Responsable 2015”, que durarà fins al 31 de maig i que permetrà
regularitzar la situació administrativa
dels animals domèstics a través de
la identificació, obligada per a tots

els propietaris de gossos i gats, a un
preu reduït.
També es podran beneficiar de preus
especials aquells propietaris que
vulguin esterilitzar els seus animals
i fomentar d’aquesta manera el control de la població animal, cosa que
suposa una reducció d’abandonaments.
Per a més informació us podeu adreçar al web www.socresponsable.org,
on trobareu el llistat de centres vete-

rinaris adherits a la campanya i el formulari d’inscripció.

Dents fortes i sanes
Un any més les escoles del nostre
municipi, amb la col·laboració de
la Regidoria de Sanitat, participaran en la campanya “Dents fortes i
sanes” impulsada per la Generalitat
de Catalunya.

Un total de 68 nens i nenes de primer i segon curs rebran un estoig
d’higiene dental que conté un raspall i un tub de pasta de dents fluorada, per tal que es pugui treballar
aquest hàbit des de l’escola.

L’objectiu d’aquest projecte és el
de potenciar el raspallat dental com
a mesura clau per a la prevenció de
la càries i es dirigeix a l’alumnat de
cicle inicial de primària.

Aquelles famílies que vulguin més
informació sobre hàbits saludables relatius a la higiene bucodental dels infants, poden consultar el
web www.gencat.cat/salut/salutbucodental.
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Regidoria
de Gent
Gran

Properes xerrades de prevenció a Can Batista,
Can Rossell i els Casots
Aquesta primavera hi ha previst fer tres xerrades sobre
prevenció adreçades a la
gent gran del municipi, però
obertes a tothom qui hi estigui
interessat.

mentació a diverses patologies relacionades amb l’edat
i quina alimentació és la més adequada per mantenir la
salut. L’entitat Funbrain serà l’encarregada de conduir
aquesta sessió. La data d’aquestes dues activitats està
pendent de ser confirmada i se’n farà publicitat a través
d’informació a les cartelleres de tots els nuclis. Totes dues
xerrades són concedides per l’Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona a sol·licitud de la Regidoria de Gent Gran
de l’Ajuntament.

La primera serà sobre com
evitar accidents domèstics, com ara les caigudes, les
cremades…, i com actuar en cas de patir-ne un. Aquesta
xerrada es farà al centre social de Can Rossell i l’impartirà
l’entitat Adapta.

Finalment, l’11 de maig es farà una xerrada de prevenció i
actuació en front de l’ictus als Casots, conduïda pel doctor
Eduardo Rojas, membre de la Federació d’Associacions
de Gent Gran de Catalunya (FATEC), de la qual l’Ajuntament de Subirats és soci.

La segona xerrada està prevista a Can Batista, i versarà
sobre l’alimentació, amb consells de com adaptar l’ali-

Festa de la Gent Gran 2015
6HJXLQWODWUDGLFLyGHOVGDUUHUVDQ\VO·$MXQWDPHQWGH6XELUDWVHVWjRUJDQLW]DQWOD)HVWDGHOD*HQW
Gran que tindrà lloc el proper 22 de març.
/·DFWHDOTXDOHVWjFRQYLGDGDWRWDODJHQWJUDQGHOPXQLFLSLFRQVLVWLUjHQXQDDFWLYLWDWPDWLQDORQ
SRGUHPJDXGLUGHO·DFWXDFLyGHO·HVEDUWJHOLGHQF5RFDVDJQDTXHFRQWLQXDUjDPEXQGLQDUDPHQLW]DW
amb música.
/·DFWLYLWDWHOWUDQVSRUWLHOGLQDUVHUDQJUDWXwWVSHUDOVPDMRUVGHDQ\VHPSDGURQDWVDOPXQLFLSL
però hi podran participar també els acompanyants i altres persones grans pagant
HOFRVWGHO·DFWLYLWDW½
Totes les persones nascudes el 1945 o abans que estiguin empadronades a Subirats rebran una
carta informativa de la jornada. Per aclarir qualsevol dubte,
FDODGUHoDUVHDO·$MXQWDPHQWDOWHOqIRQ

Presentació del llibre “Verba, non facta” de David Vila

El dilluns 16 de desembre del 2014 l’escriptor sabadellenc
David Vila i Ros va fer una doble presentació del seu últim
llibre Verba, non facta. 99 contes intangibles als pobles de
Can Rossell i Ordal.

transformar la realitat social que ens envolta, me’n serveixo per buscar el viarany que ens meni cap aquell espai on
la raó i els somnis es fan indestriables. Allà on les lletres
prenen tot el sentit. On la cultura es fa poble. On la llengua
es fa pont.”

A més a més de presentar l’escriptor i el llibre, l’acte va
servir per llegir una petita mostra de la publicació que va
ser molt aplaudida per la trentena de persones assistents.
Tal i com diu l’autor “Si és cert que la bellesa salvarà el
món, buscar-la esdevé gairebé un deure, però un deure
d’aquells que s’acompleixen amb fruïció. I jo, tocat per les
paraules i platònicament sabedor que a cada pas podem

A partir d’ara els veïns del municipi disposen d’un exemplar de Verba, non facta a l’espai jove d’Ordal, que es pot
demanar en préstec a la dinamitzadora de joventut. Podeu
trobar més informació sobre la publicació i les presentacions fetes a Subirats al bloc de l’autor Malgrat la boira.
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Pioner grup de suport per a pares i mares
d’infants amb dependència

Gràcies a les dues edicions
del GSAM adreçat als vetlladors/es de persones amb
dependència
(generalment
persones adultes i gent gran),
que s’ha dut a terme en els
darreres dos anys de manera
consecutiva, des de la Regidoria de Serveis Socials es va
començar a treballar per a la realització d’un grup de suport per a pares i mares de nens/es amb dependència.
Aquest col·lectiu sovint havia expressat la necessitat de
rebre per part de l’Ajuntament algun tipus d’ajuda en
aquest sentit, ja que sovint es troben amb entrebancs en
el dia a dia que necessiten d’un espai de reflexió i posada
en comú amb altres persones en la mateixa situació.

l’entitat Eduvic. La rebuda per part de les 10 famílies del
municipi ha estat molt bona i s’està treballant per poder
ampliar el nombre de sessions, per la qual cosa ja s’ha fet
la tramitació a la Diputació de Barcelona per a la sol·licitud
d’una subvenció parcial.

D’aquesta demanada sorgeix el grup de suport i ajuda
mútua que es va iniciar a finals d’any i que ha tingut una
durada de deu sessions dirigides per una psicòloga de

Cursos de formació bàsica en anglès i ofimàtica
Durant la propera primavera està previst dur a terme
diferents cursos per millorar les competències en anglès i ofimàtica, que es realitzaran a la sala de plens
de l’Ajuntament, amb l’objectiu de proporcionar eines
i recursos a les persones aturades que els facilitarà la
recerca de feina i alhora donarà resposta a altres persones que vulguin iniciar-se o ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

&XUVG·DQJOqV Del 10 al
31 de març
inicial

Dimarts i dijous de
19:00 a 20:30 h

Curs de Word
inicial

Del 7 al
21 d’abril

Dimarts i dijous de
19:00 a 21:00 h

&XUVG·([FHO
inicial

Del 12 al
26 de maig

Dimarts i dijous de
19:00 a 21:00 h

Podeu consultar el calendari dels cursos i la informació més àmplia del contingut al web www.subirats.cat,
apartat Formació.

Els participants rebran un certificat d’assistència, per
part d’Aula que serà qui impartirà aquests cursos en
conveni amb l’Ajuntament.

Interessats posar-se en contacte amb l’Ajuntament de
Subirats a través del correu comunicació@subirats.cat
o trucar al 93 899 30 11 (extensió 71 109) per formalitzar les inscripcions.

El cursos seran gratuïts per a les persones empadronades al municipi, amb preferència per a les persones
aturades. Hi podran participar altres persones no residents al municipi, pagant el preu de la inscripció: 20 €.

Aprovades les bases de les beques per al curs 2015/2016
La Junta de Govern Local del 18 de febrer va aprovar les bases per a la concessió de beques per al proper curs
2015/2016. Aquestes bases es podran consultar al web municipal a partir del mes d’abril.
BEQUES

DESTINATARIS

DATES SOL·LICITUD

Ajuts material
escolar i sortides

Alumnes d’educació primària i secundària empadronats a
Subirats

Del 18 de maig al
12 de juny del 2015

Ajuts per a la
pràctica esportiva

Nens/es d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat
esportiva de base / Gent gran que realitzi activitats esportives
terapèutiques per prescripció facultativa / Persones
disminuïdes que realitzin activitats esportives terapèutiques
per prescripció facultativa

Del 21 de setembre al
15 d’octubre del 2015

Ajuts menjador de
OHVOODUVG·LQIDQWV

Alumnes de les llars d’infants municipals que fan un ús
habitual del menjador

Del 21 de setembre al
15 d’octubre del 2015

Per tramitar la sol·licitud i demanar més informació al respecte, cal demanar hora als Serveis Socials municipals.
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Ajuts per a transport al
centre de dia

Foment de l’ocupació
El 18 de desembre del 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar una línia d’ajudes per al foment de l’ocupació local, amb una aportació de 81.341,03 €,
dels quals 48.804,62 estan destinats a la creació directa de
llocs de treball i 32.536,41 a la despesa que s’efectuï per
dur a terme obres de manteniment, conservació i reparació
d’equipaments, edificis, locals i via pública.
L’Ajuntament ha realitzat un projecte per a la millora de les
zones de parcs i jardins municipals, reparació i adequació
de voreres i altres elements de la via pública, en resum, podríem dir que es tracta d’una revisió general dels elements
malmesos de la via pública que es realitzarà gràcies a la
contractació eventual de quatre persones del municipi.
La selecció dels aspirants s’ha fet per concurs de mèrits, on
a més a més de l’experiència professional i laboral, s’han
tingut en compte factors de caire social, donant més puntuació a aquelles persones que hagin exhaurit la prestació per
desocupació sense dret al subsidi d’atur, o hagin esgotat
aquest subsidi; als aturats de llarga durada i als treballadors
amb càrregues familiars.

La Regidoria de Benestar Social ha pres la decisió
de reorganitzar el sistema de concessió d’ajuts per al
transport a centre de dia per a persones grans, de manera que es deixarà de bonificar el servei de transport
amb els xecs de 3 € i 6 € del Servei Prodomicili i es passarà a bonificar directament els usuaris a través d’un
pagament trimestral.
L’Ajuntament ha decidit desvincular-se del servei de
xecs que oferia l’entitat Prodomicili i aprofitar tota la inversió per a la concessió d’ajuts directes, de manera
que es disposarà de més recursos per subvencionar
aquest concepte a les persones que assisteixen al centre de dia.
Aquelles persones que ja venien beneficiant-se de l’anterior sistema i les que poden ser susceptibles de reunir
els requisits, poden contactar amb els Serveis Socials
Municipals per informar-se de les condicions per poder
accedir a aquest ajut.

IMSERSO: Programa de Termalisme Saludable
Ja està oberta la convocatòria de
sol·licituds per participar en el programa de Termalisme social per la
temporada 2015.
Requisits:
Hi poden participar els pensionistes del Sistema de la Seguretat
Social, pels conceptes de jubilació
i invalidesa, en tots el casos, i pel
concepte de viduïtat o altres pensions únicament quan el sol·licitant
tingui els 60 anys d’edat complerts.
Altres requisits és ser autònom en
les activitats bàsiques de la vida
diària i no patir alteracions de la
conducta que dificultin la convivència en un centre residencial ni patir
una malaltia infecciosa contagiosa.
El sol·licitant pot anar acompanyat
del seu cònjuge, al qual no s’exigeixen els requisits de pensió i edat.

Que ofereix aquest Programa?
- Allotjament i manutenció en règim
de pensió completa i en habitacions dobles d’ús compartit.
- Tractaments termals bàsics, amb
prescripció del metge del balneari.
- Realització d’activitats d’animació.
- Pòlissa col·lectiva d’assegurança
turística.

Terminis per presentar les
sol·licituds
La resolució de convocatòria per al
2015 contempla dos terminis per a
la presentació de sol·licituds:
Per als torns dels mesos de febrer
a agost, ambdós inclosos:
t"NC QSJPSJUBU FO MBEKVEJDBDJØ
de plaça: fins al 16 de gener del
2015.

- Hi ha torns de dotze dies (onze
pernoctacions) i deu dies (nou
pernoctacions).

t1FS B MB JODMVTJØ FO MPSESF RVF
correspongui, a la llista d’espera:
fins al 18 de maig del 2015.

Com se sol·licita plaça?

Per als torns dels mesos de setembre a desembre, ambdós inclosos:

- Es poden obtenir les sol·licituds a
l’Ajuntament.
- Demanant cita a serveis socials.
- També es pot descarregar el
model de sol·licitud de la pàgina
web de l’Imserso: www.imserso.
es.
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plaça: fins al 18 de maig del 2015
t1FSBMBJODMVTJØBMBMMJTUBEFTQFra per a la cobertura de les vacants que hagin quedat: fins al 30
d’octubre del 2015.
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GSAM per a vetlladors a Subirats, octubre-desembre 2014
Si entenem la vida en un sentit lineal,
com un camí que té un itinerari, la
relació d’ajuda s’entén com el tram
de trajecte que compartiran, durant
un temps indeterminat, una persona
que es troba afectada per la malaltia, en un moment especialment difícil de la seva existència, amb un
altre ésser humà que decideix lliurement, o perquè no li toca més remei,
acompanyar-lo en el seu viatge físic
i emocional. Es tracta d’un trajecte
d’esforç i sacrifici, però d’aprenentatge i creixement personal a la vegada. Es diu, també, que ningú no
surt indemne d’aquest viatge al cor
del patiment, potser hauríem de dir
que ningú en surt igual que hi ha entrat. És aquesta una relació transformadora per a qui la viu i per a qui
l’acompanya...
Sobre aquesta perspectiva s’inicià
el GSAM 2014, Grups de Suport i
Ajuda Mútua, a Subirats, per a persones que tenen cura de familiars en

situació de dependència. El grup va
començar amb nou persones i es va
anar desenvolupant amb regularitat,
atenció i interès per part dels assistents en el decurs de les deu sessions realitzades, els divendres del 17
d’octubre al 19 de desembre a les
Escoles Velles.

La temàtica tractada va seguir l’esquema contemplat al dossier de treball de Creu Roja, guia de suport per
als vetlladors, coordinada per Martí
Garcia, psicòleg. Va ser molt apreciat
tot el treball d’exercicis de relaxació i
gestió de les emocions, autoconeixement i gestió de conflictes.

Universitat i escola caminen juntes a
la Vinya dels Nens
Regidoria
d’Ensenyament

El passat dissabte dia 21 de febrer un grup d’alumnes i professors del Màster d’Art i Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya van presentar a l’Escola Sant Jordi els projectes que van pensar per a la Vinya dels Nens. La Vinya dels Nens és un projecte que estem
iniciant aquest curs i que pretén millorar les competències dels alumnes a partir del treball
vivencial a la vinya.
Els alumnes del màster ens van oferir un gran ventall d’idees originals i molt creatives per
donar identitat i omplir
de colors, gustos, sons,
textures i olors la vinya.
Tots els membres de la
comunitat educativa i de
l’Ajuntament que vam
assistir a la presentació
vam quedar captivats
per l’onada de bones
idees, per la il·lusió i el
cor que amagaven i per
la visió tan poètica i diferent que ens van donar
de la nostra vinya. Ara
ens cal seguir treballant
i ben aviat us podrem
anar mostrant els resultats.
Informació facilitada
per Gemma Nebot de
O·(VFROD6DQW-RUGL
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La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, inaugura l’Escola
El Montcau a Ordal
La consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau, va inaugurar el 21 de febrer passat l’Escola El Montcau a Ordal. Ho va
fer acompanyada de l’alcalde i regidora,
de la directora dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Barcelona Comarques,
Montserrat Llobet, i del director del centre, Lluís Capellades.
La consellera Irene Rigau va descobrir
la placa inaugural del centre i seguidament va fer un recorregut per conèixer les
noves instal·lacions. Després es van fer
els parlaments inaugurals al pati de l’escola i els alumnes van obsequiar la consellera amb un pot ple dels desitjos que
van llegir prèviament. L’acte va acabar
amb un petit piscolabis per als assistents.

Portes obertes a les llars d’infants municipals
El proper G·DEULO les llars d’infants municipals obriran les seves portes per
tal que els pares i les mares de Subirats i comarca visitin les instal·lacions
dels tres centres i puguin conèixer de la mà de les mestres el projecte
educatiu de cada llar.
La jornada començarà a les 11 del matí i es clourà a la 1 del migdia.

//$5'·,1)$176(/63$5'$/6
Direcció: Carme Ros
C/ del Pi, 1 - Ordal - Tel. 93 817 97 77

//$5'·,1)$176/·(648,52/
Direcció: Rosa Noya
C/ Ponent, 28 - Sant Pau d’Ordal - Tel. 93 899 33 93

//$5'·,1)$176(/6&$5*2/6
Direcció: Dolors Comas
C/ del Bosc, s/núm. - Lavern - Tel. 93 899 42 11

Inici del període de preinscripció de les llars d’infants
Les famílies amb infants nascuts del 2013 al maig del 2015 poden participar en la preinscripció per a les llars
d’infants municipals.
Del 4 al 15 de maig estarà obert el termini de presentació de sol·licituds.
Les tres llars del municipi (Ordal, Sant Pau d’Ordal i Lavern) han organitzat una jornada de portes obertes el
proper 26 d’abril per donar a conèixer les instal·lacions, el projecte educatiu i l’equip de professionals.
Per participar en ODSUHLQVFULSFLyFDOOOLXUDUODVROÃOLFLWXGLODGRFXPHQWDFLyTXHO·DFRPSDQ\D a l’Ajuntament de Subirats, Pl. de l’Ajuntament s/núm. de Sant Pau d’Ordal, en l’horari d’atenció al públic, de 9 a 14
hores.
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RACÓ DE LES LLARS
Conviure amb altres infants
Què significa per a un infant conviure en un grup amb
altres companys d’edat similar? En general, l’infant
mostra interès i curiositat pels altres infants. Però estar
junts, aprendre a conèixer-se una mica millor, renunciar als propis interessos dins d’un grup per tal de compartir una joguina o superar una situació conflictiva, no
són pas tasques fàcils de solucionar per a ell. Alguns
infants intenten dur a terme tot allò que els interessa,
com, per exemple, prendre-li de les mans a un altre
la joguina que els fa gràcia, sense valorar l’efecte que
produeix el seu comportament sobre els altres. Altres
tenen la tendència a rectificar molt ràpidament l’actitud
que afavoria els seus propis interessos, per exemple,
deixar anar la seva joguina tan bon punt se’ls acosta
un altre infant.

sinó agafar-la amb més força, quan un infant intenta
prendre’ls-la. Es pot aprendre a relacionar-se amb els
altres, a començar a jugar plegats, com també es pot
aprendre que hi ha infants que no volen jugar amb tu.
L’infant pot aprendre a fer realitat alguns dels seus desitjos sense que sigui a costa dels altres, per exemple,
en la mesura que ofereix la seva joguina per intercanviar-la.
Els infants que conviuen en un grup estan tot el dia
enfrontant-se a aquest tipus de situacions i a altres de
similars. Tenen davant seu tota una tasca d’aprenentatge social, tant pel que fa al seu propi comportament
com a les seves respostes envers el comportament
dels seus companys.
Per tal de tenir un aprenentatge social dins el grup, els
infants necessiten el suport de les educadores, que
els ofereixen ajuda assumint amb molta cura les seves
interaccions, intercedint entre uns i altres quan és necessari i donant estratègies que els poden fer més fàcil
la convivència.

Els conflictes entre infants formen part del procés
d’aprenentatge i resulten útils en la mesura que s’arriben a resoldre d’una manera satisfactòria. Els infants
poden aprendre que el primer que té una joguina
també hi té un determinat dret, a protegir-se dels infants “dominadors” anant a jugar a una zona tranquil·la
i allunyada d’aquests, un cop han escollit la seva joguina. Poden aprendre a no deixar anar la seva joguina,

5HVXPG·XQDUWLFOHGHODRevista Infància
/HVHGXFDGRUHVGHOHVOODUVG·LQIDQWVGH6XELUDWV
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Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
$O·HVFROD6DQW-RUGLWUHEDOOHQ
els aliments saludables
El 3 de febrer la Martina Blahak i la
Mònica Catasús van fer una conferència sobre l’alimentació saludable. Van explicar que no hi havia
aliments bons, ni dolents, sinó aliments que eren saludables i altres
que no ho eren tant, com les llaminadures o els refrescos. Van parlar dels menjars energètics, dels
constructors i dels reguladors.

També van parlar una mica de
l’obesitat. Van dir que era una malaltia i que no havia de fer riure.
Que es produïa per no menjar de
manera saludable o perquè es
tenia algun problema.
El 4 de febrer va nevar

xeres per jugar a fer guerres, boles
gegants que després es convertien
en gel...
Cap a la tarda la neu es va anar fonent i llavors ja va ser més avorrit ,
perquè no podien jugar com al matí
i la neu es desfeia.

Va nevar a tota la comarca durant
unes sis hores seguides. Tots els
nens s’ho van passar molt bé jugant a la neu sense haver d’anar a
l’escola. Van fer ninots de neu, trin-

Nens i nenes de la classe
de les Oliveres
Informació facilitada per
O·(VFROD6DQW-RUGL

Escola Montcau d’Ordal
50 anys de capgrossos a Ordal
Enguany se celebra el 50è aniversari dels capgrossos d’Ordal i des
de l’escola hem fet recerca sobre
la història dels nostres estimats
personatges. En aquest article us
en volem fer cinc cèntims:
Ja queda lluny aquell dilluns de
Pasqua del 1965, quan els membres de la junta de l’Ateneu Ordalenc decidiren apadrinar dotze
capgrossos esperonats pel mossèn del poble. Dit i fet, encarregaren dotze capgrossos a ca l’Ingenio, de Barcelona, per tornar
l’alegria al poble després d’uns
anys de fatalitats i penúries.

Un mes més tard, concretament el
29 de maig, van arribar al poble,
on es van quedar a viure fins avui.
El cost de cadascun va ser de 350
pessetes de l’època. Avui en dia
només són dos euros, però per
aquells temps era molt. A més a
més el seu valor real va molt més
enllà del valor històric o econòmic,
ja que s’hi suma el valor sentimental. Potser per aquest motiu els
nens i les nenes de l’escola del
poble vam decidir, juntament amb
els mestres, de fer dos capgrossos
i aprendre la tècnica de la seva
construcció. Vam fer votacions per
escollir dos personatges, i d’entre
moltes propostes vam triar fer un
pagès i en Doraemon. Així cada
setmana els alumnes de primària
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fem tallers entre els quals es troba
el de fer el capgròs. A l’hora de
pintar-lo ens ajudaran també els
nens i les nenes d’infantil. Esperem tenir-lo llest abans de Setmana
Santa! A part, també cada alumne
es fa un petit capgròs amb caixes
de cartró que guardarem per al dia
de la inauguració. La celebració
de l’aniversari acabarà amb una
cercavila amb els capgrossos que
haurem fet a l’escola i els capgrossos de cadascú… i qui sap si alguna sorpresa més!
Classe dels Estels. Cicle
Superior. El Montcau
,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHUO·(VFROD
Montcau
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RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Subirats de Lavern
A Lavern: una gota de sang,
una gota de vida
´0·HQFDQWDLQWHUHVVDQW
P·DJUDGDHVSHURYLGD
gentada, ganes, una
passada”. Comentaris al Bloc
sobre el projecte 2014

t/$)250$&,Ð. On la Marta, excellent professional del Banc de Teixits
i de Sang, va impartir una classe als
nens i nens de cicle superior amb
continguts científico-mèdics, de comunicació i valors, la qual va estimular la curiositat als alumnes i va
generar una gran motivació envers
el tema.

El 19 de desembre del 2014 hi va
haver 38 persones que es van acostar
voluntàriament fins a l’Escola Subirats
a GRQDUVDQJ.

t&5($&,Ð'(0$7(5,$/6. On els
nens i les nenes van elaborar els
materials necessaris (logotip, cartell, carta informativa, falca de ràdio
i eslògan) per crear i organitzar la
campanya de difusió, conscienciant i animant les persones del municipi a donar sang.

Aquest va ser un JUDQGLD en el qual
gràcies a la SURIHVVLRQDOLWDW de les
persones que treballen al Banc de
7HL[LWV L GH 6DQJ, a l’altruisme dels
donants i molt especialment a la imSOLFDFLy GH WRWV HOV QHQV L OHV QHQHV
de cicle superior de l’escola, es van
salvar 114 vides!

t(/',$'(/$'21$&,Ð. On Roures i Oliveres es van organitzar a
través de grups per ser presents
a les donacions de sang i atendre
els voluntaris explicant com havien
d’omplir el formulari inicial, així com
també donar-los un refrigeri abans
que marxessin.

'HV GH O·(VFROD 6XELUDWV DJUDwP O·DOW
JUDX G·LPSOLFDFLy SHU SDUW GH WRWKRP
HQDTXHVWSURMHFWH, ja que va derivar
en un gran Ë;,7

t(/6 $*5$Î0(176. On tots els
nens i nenes van rebre el resultat
final de la campanya i un títol personalitzat de reconeixement per haver-ho fet possible.

(OUHSWHSHUDO
,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHUO·(VFROD
Subirats de Lavern

Durant el primer trimestre del
curs 2014-2015, els nens i
les nenes de cicle superior de
l’Escola Subirats de Lavern, a
partir d’una proposta educativa anomenada $SUHQHQWDWJH
Servei (APS), van col·laborar
amb el Banc de Teixits i de
6DQJ a través del projecte interdisciplinari que anualment
elabora cada cicle del centre
escolar.
L’APS està definit com un
projecte educatiu i innovador
amb utilitat social, on l’aprenentatge millora el servei a la
comunitat i aquest servei dóna
sentit a l’aprenentatge.
/·$36GHO%DQFGH7HL[LWVLGH
6DQJ es va posar en marxa
l’any 2006 i aquest curs hi van
participar els nens i nenes de
ODFODVVHGHOV5RXUHVLOHV2OLveres de Lavern amb XQJUDQ
èxit de donacions!



El SURMHFWH constava de quatre
parts ben diferenciades:
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Un grup de Sant Just Desvern gaudeix de
“Torre-ramona, sorprenent i misteriosa”

Un grup de quinze persones de Sant Just Desvern va
gaudir d’una escapada per
conèixer el Penedès, durant
l’estada van realitzar la visita
cultural “Torre-ramona, sorprenent i misteriosa”. La ruta
inclou la visita del palau Gralla, l’església de Sant Joan
Sesrovires, i la Confraria del Cava. La primera visita que
va organitzar el Patronat de Turisme de Subirats va ser el

Torre-ramona, sorprenent i
misteriosa
Dies: Segon diumenge de cada mes, d’11 a 13 h
14 de novembre del 2010 i a partir de llavors la ruta es va
programar de forma mensual el segon diumenge de cada
mes. La ruta és un projecte que té vocació divulgativa i
cultural. La proposta compta amb la col·laboració de la
família Bori de Fortuny, la Confraria del Cava Sant Sadurní
i la parròquia de Torre-ramona. L’itinerari comença a les
11 del matí des del portal de l’església i té una durada
de dues hores. Cal apuntar-se a la llista de reserves del
Patronat de Turisme de Subirats trucant al 93 899 34 99.

Preu: 7 €, menors de 12 anys entrada gratuïta (es realitza a partir de 10 persones)
La ruta inclou: Guia, visita a l’església de Sant Joan
Sesrovires, palau Gralla i Confraria del Cava, degustació d’una copa de cava
Més informació i llista de reserves: Patronat de Turisme de Subirats

El 10 de maig, Subirats en Flor
Com és tradicional al maig, l’Ajuntament de Subirats convoca les famílies
del municipi a participar a la festa de
la primavera “Subirats en Flor”, per
guarnir i embellir les façanes dels
diferents pobles, nuclis i masies del
municipi. El 10 de maig, d’11 a 13
hores, podreu recollir el vostre lot de
plantes a l’Estació Vitivinícola de Lavern (Subirats), seu del Patronat de
Turisme de Subirats i situada a l’estació de tren de Lavern-Subirats.

Amb aquest obsequi es reconeix la
dedicació i l’interès mostrats pels
subiratencs i subiratenques per la
cura del paisatge típicament penedesenc i s’incentiva l’embelliment
del municipi. Caldrà dur la butlleta
d’inscripció per recollir el lot de flors
corresponent a cada família. Teniu la
butlleta per omplir i retallar aquí costat mateix.
Posteriorment a la festa, el Patronat
de Turisme de Subirats convocarà

el concurs fotogràfic “Premis
Subirats en Flor 2015” amb
l’objectiu de trobar entre les
instantànies participants la façana més guarnida i original
del municipi. Es valoraran els
detalls estètics, imaginatius i
florals. Als veïns guanyadors
de l’edició d’enguany, se’ls
obsequiarà amb un regal dels
nostres col·laboradors.
1r lloc – Entrades per a dues
persones per assistir a un concert del XII Festival de Música
a les Vinyes.
2n lloc – Visita i tast al celler
Can Bas Domini Vinícola per a
dues persones.
3r lloc – Ruta guiada “Última
defensa de Barcelona” per a
dues persones.
Caldrà enviar les imatges al
correu info@turismesubirats.
cat El lliurament dels premis es
farà durant la inauguració del
10è Mercat del Préssec d’Ordal.
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Última Defensa de Barcelona
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Visita general amb degustació
Recorregut guiat pel recinte del Centre
d’Interpretació que inclou un relat històric
dels fets ocorreguts a Subirats el 22 i 23 de
gener del 1939, un audiovisual amb testimonis locals i una exposició permanent
on es mostra material de la descoberta de
diverses fortificacions i premsa escrita de
l’època. Durant la visita es fa una degustació de vi i cava de Subirats.
+RUDUL Cada tercer diumenge de mes de
10.30 a 13 h
Lloc: Centre d’Interpretació Última Defensa
de Barcelona
Durada: 45 minuts
Preus: 3 €; 2,5 € estudiants i carnet jove,
jubilats i grups (mínim 10 persones); entrada gratuïta per a menors de 12 anys.

El 18 de gener passat es va inaugurar el Centre d’Interpretació
de l’Última Defensa de Barcelona
(CIUDEB) que s’emplaça a les
antigues escoles del Pago. Durant l’acte inaugural es va comptar amb les intervencions del president del CESUB, Josep Mata; el
president de l’IEP, Ramon Amabat; l’alcalde de Subirats, Pere
Pons; i el director general de
Relacions Institucionals i amb el
Parlament, Miquel Puig. A més,
entre cada parlament el músic
Johnny Rodon va amenitzar l’acte amb la seva guitarra i veu, amb
cançons típiques republicanes.

Contacte:

El Centre és una eina de divulgació per donar a conèixer una part
amagada de la nostra història.
És un espai dotat d’una planta,
amb accés per a persones amb
mobilitat reduïda, disposa d’un
espai d’informació on es mostra
una exposició de material bèl·lic
i premsa escrita de l’època, un
audiovisual amb testimonis locals
i un recorregut on es relaten els
fets històric ocorreguts a Subirats
el 22 i 23 de gener del 1939.

Serveis:

Aprofitem per facilitar-vos la informació general i la manera de
contactar amb el CIUDEB.

&HQWUHG·,QWHUSUHWDFLyÔOWLPD
'HIHQVDGH%DUFHORQD
Camí de la Creu, s/núm.
(antigues escoles del Pago)
08739 El Pago - Subirats
93 899 34 99
info@turismesubirats.cat
www.turismesubirats.cat
+RUDUL
El Centre d’Interpretació romandrà obert cada tercer diumenge
de mes de 10.30 a 13 h.
Fora d’aquest horari, cal reserva
prèvia.

- Audiovisual i exposició de material bèl·lic i premsa escrita de
l’època.
- Recorregut museïtzat i relat històric dels fets.
- Informació turística d’altres
equipaments del Memorial Democràtic.
- Ruta guiada “Última defensa de
Barcelona” i ruta del Front al Penedès.
- Degustació de vi o cava de
Subirats.
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Ruta guiada “Última defensa
de Barcelona”
Recorregut guiat seguint el camí de les tropes franquistes els dies 22 i 23 de gener
del 1939 a Subirats. L’itinerari comença a
Sant Pau d’Ordal, passat “entre vinyes” fins
arribar a la masia de Can Mata del Racó
i segueix fins al Pago, on es fa la visita al
Centre d’Interpretació, i tot seguit s’endinsa
al bosc per visitar les trinxeres i els nius de
metralladora més propers.
S’ofereix el tercer diumenge de cada mes
si hi ha un mínim de 6 persones. També
s’ofereix en dies i hores convingudes, amb
un import mínim de 24 €.
/ORFGHWUREDGDLYHQGDG·HQWUDGHVPunt
d’Informació Turística de Sant Pau d’Ordal
+RUDUL Cada tercer diumenge de mes
Durada: De 9 a 13 h (4 hores)
Preus: Cal un mínim de 6 persones per fer
la ruta, el Patronat de Turisme de Subirats gestiona la llista de reserves. 4 € per
persona. Gratuïta per a menors de 12
anys.
Preus grups: 3,5 € per persona (grups
mínim 15 persones)
La ruta inclou: Guia, visita al CIUDEB, un
recorregut per diverses trinxeres i una
copa de vi o cava de Subirats.

Poble
Nova plataforma Subirats City Experience
Durant el 2014 el Patronat de Turisme
de Subirats ha començat a implantar
la quota de soci amb l’objectiu d’incrementar els recursos econòmics
pel desenvolupament turístic del
municipi i donar més serveis a les
empreses, associacions, comerços i
agents turístics.
Fruit d’aquests esforç el 17 de febrer
es va presentar la nova plataforma
Subirats City Experience. City Experience és una plataforma web i mòbil
de promoció de l’oci i la cultura, el turisme i el comerç que s’ha posat en
marxa a Subirats durant aquest primer trimestre de l’any. Integra dues
prestacions fonamentals; una agenda digital i un servei de geolocalització, en el qual es troben els atractius,
activitats i rutes de Subirats, tot en
nou idiomes.
City Experience ofereix, de manera
molt visual, la informació que la majoria dels usuaris necessiten per visitar
Subirats o per contractar un servei
recreatiu, turístic o cultural del municipi. Amb aquesta nova plataforma el
Patronat de Turisme de Subirats vol
incentivar el consum, ja que el web i
les aplicacions mòbils donen també
accés a mapa i un llistat amb totes
les ofertes comercials que hi ha al

municipi. Subirats City Experience
també és una eina de planificació
que permet planificar la visita, i permet reservar rutes turístiques, taula
en un restaurant, activitats recreatives, espectacles, exposicions, i tot
tipus d’activitats o esdeveniments
esportius.
Per potenciar l’experiència les aplicacions poden reproduir àudio guies o

imprimir des del web qualsevol atractiu, activitat o ruta. A més, les experiències es poden compartir en múltiples xarxes socials.
El servei ja està disponible, podeu
descarregar l’App de Subirats a través dels codis QR per iOS i Android
que trobareu a l’oficina de turisme o
be a través de Google Play i Apple
Store.

Commemoració del Dia Internacional de la
Dona
Aquest any 2015, per commemorar el Dia de la Dona, a
iniciativa de l’Agrupació Activa de Subirats, la Regidoria
d’Igualtat ha presentat una
moció al Ple municipal per
penjar al Saló de Plens el retrat de la catalana Neus Català.

en l’opinió pública i és clau perquè les noves generacions
incorporin aquesta “normalitat” al seu pensament.

Regidoria
d’Igualtat

La figura de Neus Català ha estat àmpliament reconeguda
per diferents institucions. La Generalitat de Catalunya la
guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i, posteriorment, fou escollida Catalana de l’Any 2006 per la seva
tasca de defensa de la memòria de les més de 92.000
dones que van morir al camp de concentració nazi de Ravensbrück. El 2014, als 99 anys d’edat, va rebre per part
de l’Ajuntament de Barcelona la Medalla d’Or al Mèrit Cívic
en reconeixement a la seva tasca de preservació de la memòria històrica, la lluita antifeixista i la defensa dels drets
de les dones; i aquest 2015 la Generalitat commemora el
100 aniversari del seu naixement.

I és que, tot i els avenços, malauradament encara queda
molta feina per aconseguir la veritable igualtat entre
homes i dones, per això des de les institucions s’han de
fomentar polítiques per propiciar un millor repartiment dels
espais comuns i facilitar l’accés a col·lectius històricament
discriminats, com ha estat el cas de les dones. Donar rellevància al paper de les dones en els diferents àmbits,
també en la política, és essencial per anar reduint aquestes desigualtats.

L’Ajuntament de Subirats ens hem volgut sumar a aquest
reconeixement penjant el seu retrat al Saló de Plens, en
un acte que es realitzarà el dia 20 de març a les 20 hores,
consistent en una xerrada sobre la rellevància de Neus
Català com a lluitadora per la defensa de les llibertats.

D’altra banda, la visualització de les dones en determinats
àmbits on tradicionalment han tingut un paper secundari
és un element positiu per “normalitzar” el paper de la dona
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Sobre el Congrés d’Art i Paisatge

Participació
d’entitats

Tot i que no és habitual a la nostra revista, hem cregut oportú donar publicitat a la carta
UHPHVD SHU 0LTXHO 9LGDO GLUHFWRU GHO &RQJUpV G·$UW L 3DLVDWJH SXQWXDOLW]DQW DOJXQHV
DILUPDFLRQVSXEOLFDGHVDO·DSDUWDWGHOJUXSPXQLFLSDOG·$36&83GHOQ~PDQWHULRUGHOD
revista i aclarint la participació del CEPVI en el Projecte de la Vinya dels Nens.

Benvolgut
Sr. director de la
revista municipal de Subirats:
Escric aquestes ratlles en resposta a
l’article anònim Que el Congrés Art i
Paisatge faci el seu camí, amb nosaltres que no hi compti (el nom correcte
és Congrés Art i Paisatge Vitivinícola.
Enoturisme). Crec que es tracta d’un
desafortunat exemple d’un ús espuri
de la llibertat d’expressió, sense donar
opció als afectats de contrastar parers
i, sobretot, que no genera el desitjable
debat enriquidor per a tothom, i ja que
davant d’afirmacions tendencioses poc
es pot raonar, crec oportú fer alguns
aclariments:
-Pel Congrés i el CEPvi, el que importa
és buscar –sigui quin sigui el resultat
d’aquest contenciós econòmic que
s’utilitza contra el Congrés i el seu director– el millor encaix entre aquests i
Subirats, i poder fer un llarg camí junts

com desitgem fer-ho amb tothom de tot
el Penedès.
-Ens correspon vetllar per l’encaix en
reconeixement al suport que hem
rebut de Subirats, en els moments més
difícils a l’inici del Congrés (a l’entranyable Cal Maristany) i a la generosa
acollida que l’Ajuntament ens dóna en
cedir (moltes gràcies) al CEPvi com a
seu l’Estació de la Renfe de Subirats.
-En aquesta línia em plau informar-lo
que el 21 de febrer es va fer la presentació de les propostes per a la Vinya del
Nens, aquí a Subirats, que a instàncies
del Congrés i el CEPvi han elaborat els
estudiants del Màster de Paisatgisme
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, un projecte que
ha motivat molt els alumnes i que han
donat el millor d’ells, la presentació del
qual crec que va ser una experiència
molt enriquidora per a tothom.
-També poso en el seu coneixement
que durant la primavera /estiu del
2015, com s’estableix al programa del
CEPvi presentat a la seva seu de Subi-

rats, es té la intenció de realitzar un
Taller/Simpòsium Internacional Obert
sobre la Identitat el Paisatge Vitivinícola del Penedès des de diferents camps
culturals. En aquest sentit el programa
del futur Taller/Simpòsiun resta obert a
les aportacions de tots aquells que fan
o volen fer coses pel Penedès.
Així mateix, tot agraint-li l’oportunitat
d’expressar el parer del Congrés i del
CEPvi, voldria esmentar també la voluntat d’ambdós d’avançar en el projecte
del Mirador de Montserrat, promogut
pel III Congrés Art i Paisatge Vitivinícola, Enoturisme, al castell de Subirats, i
finalment voldria remarcar la voluntat
de servei del Congrés al Penedès, i en
aquest sentit demanar la participació
del tothom per fer un Congrés, un CEPvi
i un Penedès oberts i millors.
Ben cordialment.
0LTXHO9LGDO Dr. arquitecte
Director del Congrés Art i Paisatge
Vitivinícola. Enoturisme
3UHVLGHQWGHO&HQWUHG·(VWXGLVGHO3DLsatge Vitivinícola. Enoturisme

Festa Major de Sant Pau d’Ordal 2015
El cap de setmana següent, el pregó va donar el tret de
sortida oficial a la Festa Major 2015, en què aquest any els
nens/es i els monitors/es del CE Els Cargols ens van fer
gaudir d’un pregó fantàstic. El cap de setmana també va
comptar amb els versots dels diables de Sant Pau, amb
les sardanes i el ball de Festa Major, entre altres. Vam acabar la festa el dilluns 26 de gener amb l’actuació del Toni
Albà, una traca de fi de Festa Major i una copa de cava.

Després de la Festa Major del centenari, aquest any a Sant
Pau d’Ordal vam continuar amb el format de dos caps de
setmana de Festa Major. Des de la Junta del Centre Agrícola de Sant Pau, entitat organitzadora de la festa, creiem
que d’aquesta manera cada acte pot tenir el seu temps i
tothom pot gaudir millor de cada un.
Enguany vam començar la festa el dissabte 17 de gener
amb la baixada de cars pels carrers del poble, i vam continuar el diumenge amb una fideuà per a socis i sòcies del
Centre Agrícola de Sant Pau, entre altres actes i activitats.
Durant aquest primer cap de setmana també vam obrir
l’exposició de pintura dels pintors penedesencs August
Rosell, Josep Manel Aznar i Neus Villar.

Des de la Junta del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal
volem donar les gràcies a tothom qui va col·laborar i participar en la Festa Major d’aquest 2015. Moltíssimes gràcies!
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Distinció 100 anys Centre Agrícola
Aprofitem per informar que fa unes setmanes, la Federació d’Ateneus de Catalunya va distingir amb un guardó el
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal pels seus 100 anys
de trajectòria. Aquesta distinció s’afegeix a la que l’Ajuntament de Subirats també va atorgar al Centre l’any passat.
Des de la Junta del Centre Agrícola volem agrair aquestes
dues distincions. Treballarem perquè l’entitat continuï viva
molts anys més.
Informació facilitada per la Junta del Centre Agrícola
de Sant Pau

Pessebre vivent i parlat de Ca l’Avi
Un any més el poble de Ca l’Avi ha viscut el pessebre
vivent i parlat. Un pessebre fet amb molta il·lusió i força
en un racó del poble molt entranyable i acollidor com
és Cal Jaume Corralé.
La celebració del pessebre es va fer en unes dates
molt assenyalades, el dia 26, Sant Esteve, es van fer
duess actuacions i el dia 28, dues més, amb un total de
480 persones assistents tots dos dies.
Felicitem tota la gent, des del més petit al més gran, ja
que un any més el poble de Ca l’Avi ha portat a terme
el seu pessebre vivent i parlat que fa que siguem un
referent com a poble dins el municipi de Subirats.
Felicitar també a totes les persones dels pobles del
municipi i a tots en general per la seva visita per veure
el nostre pessebre, el seu pessebre.

en diferents escenes del pessebre. Moltes gràcies i salutacions especials a tots.
Visca Ca l’Avi i el seu pessebre vivent i parlat!

El nostre agraïment especial a l’Arseni Alsina i al seu
ruc Pepito, que un any més va acompanyar els actes

,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHOV*HJDQWRQVGH&DO·$YL

Concurs de dibuix

Les passades festes la Unió Esportiva Sant Pau d’Ordal va organitzar un concurs de
dibuix infantil en el qual van participar alumnes de l’Escola Sant Jordi en la seva majoria.
Els dibuixos es van penjar en un mural a la sala gran del Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal el dia abans de Reis. El 26 de gener es va fer entrega del premi al guanyador
del concurs, Martí Simó Soler, i a principis de febrer es va fer entrega d’un petit obsequi als participants. Els més sincers agraïments de part de la Junta a tots els nens i les
nenes que van ajudar a fer-ho possible i a l’Escola Sant Jordi per la seva col·laboració.
,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHUOD-XQWDGHOD8(6DQW3DXG·2UGDO
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De dreta a esquerra, David Pérez
(president), Martí Simó (guanyador
concurs) i Òscar Aullón (tresorer)
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27 de setembre del 2015.
Propera fita!
D’ençà del 9 de novembre sembla que la societat catalana hagi perdut l’empenta que duia en la mobilització
cap a la independència de Catalunya. Aquella il·lusió i
emoció de milers i milers de persones que tenen l’esperança i el convenciment que una Catalunya independent és possible, s’ha acabat? No, segur que no, perquè ara tenim un nou objectiu i no ens el podem deixar
perdre. El president s’ha compromès a convocar eleccions el proper 27 de setembre i aquestes eleccions
es convoquen perquè el Govern espanyol no va voler
donar resposta al 9N. Els partits hauran de deixar clar
al seu programa si volen que Catalunya sigui independent o que continuï depenent de l’Estat espanyol. Al
mateix temps seran constituents perquè permetran elaborar una futura constitució catalana.
Si els catalans votem majoritàriament els partits que
aposten per la independència, des de l’endemà mateix
podrem emprar totes les energies que haurem gastat per aconseguir democràticament un estat propi, a
construir el nostre país amb tota l’empenta i la il·lusió
que només pot derivar-se’n.

11 de setembre 2012-2013-2014

Però ara tenim l’obligació d’explicar que la independència no és res si no l’omplim de contingut. I aquest
contingut ha de ser més justícia social i regeneració
democràtica. Si no aconseguim això, la independència
no servirà de res. I ara també hem de resoldre els nos-

tres dubtes perquè la independència és possible si de
veritat la volem.
Per això us animem a informar-vos, a debatre, a explicar, a ser optimistes i crítics i a continuar endavant.

Els 1,4 milions de signatures recollides el 9N i digitalitzades per l’ANC es
lliuraran a l’ONU, la Comissió Europea, l’Eurocambra, el Consell d’Europa i
l’OSCE!
1.386.628 ciutadans i ciutadanes de Catalunya i 3.703 càrrecs electes van signar el novembre del 2014
passat, coincidint amb la celebració de la consulta sobre la independència, una denúncia contra l’actitud
antidemocràtica del Govern espanyol envers el dret a decidir dels catalans. La recollida de signatures va
ser promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la
Independència CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA i la CUP; i es va dur a terme el mateix 9 de novembre a les portes
dels col·legis electorals en el cas de la denúncia ciutadana, i del 5 al 9 de novembre, en el cas de la denúncia
dels càrrecs electes.
Des del 9 de novembre, l’ANC ha estat la responsable de la logística i de la digitalització de tota la documentació. Els fulls de signatures s’han organitzat per municipis, per facilitar-ne la classificació i la numeració
posterior. S’ha fet també una acta notarial amb els textos de les denúncies i els fitxers amb tots els fulls de
recollida de signatures, digitalitzats i convenientment ordenats i relacionats.
L’acta notarial i les signatures digitalitzades es lliuraran de manera oficial i solemne a les Nacions Unides, al
Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d’Europa i a l’OSCE.
Al text de denúncia s’afirma que l’Estat espanyol “vulnera el dret del poble català a decidir el seu futur polític i
li impedeix l’exercici de la democràcia mitjançant qualsevol sistema de consulta reconegut internacionalment”.
A més, a l’escrit se sol·licita a les instàncies internacionals a les quals es dirigiran les signatures que “duguin
a terme les actuacions necessàries per garantir que el poble català pugui decidir, democràticament, el seu
futur polític”.
,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHUO·$1&6XELUDWV
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Poble
Trobada Pedra Seca Sense Fronteres 2015
Podeu allotjar alguna persona a casa vostra?
650 473 639 (Rosa Vendrell) o escrivint a rovenmi@gmail.
com o jrovirac@uoc.edu (Jaume Rovira-Araceli Soler).

El primer cap de setmana de maig, dies 1, 2 i 3, tindrà
lloc la Trobada Pedra Seca Sense Fronteres, organitzada
conjuntament pel Centre d’Estudis de Subirats i les entitats Casal de Conflent i Amics de Catllà, de la Catalunya
Nord. L’any passat, 80 persones vam ser esplèndidament
acollides a Catllà, i enguany ens toca a nosaltres donar-los
la benvinguda a Subirats. Les activitats començaran a
l’aplec del castell de Subirats, i tindran lloc a diferents nuclis del municipi, com els Casots, Ordal, el Pago, Sant Pau
i Lavern.

Aquesta singular experiència d’agermanament entre entitats del nord i el sud de Catalunya, a les dues bandes
dels Pirineus, és el tema de la ponència que la periodista
Rosa Vendrell presenta a Madrid, a les 1as Jornadas de
Arquitectura Tradicional. Estrategias de Salvaguarda, dels
dies 11, 12 i 13 de març, organitzades per l’Instituto del
Patrimonio Nacional de España.
Aprofitem també per anunciar-vos que el diumenge 19
d’abril, el Centre d’Estudis de Subirats us convida a la caminada 4a Ruta de Pedra Seca de Subirats, amb final a
Lavern on podrem visitar la Fira del Medi Ambient.

Si voleu acollir alguna d’aquestes persones a casa vostra,
es tractarà de compartir els sopars de divendres i dissabte, i els esmorzars de dissabte i diumenge. El divendres i
el dissabte, ja es porten el dinar, i el diumenge es farà un
dinar de cloenda conjunt. Si voleu i podeu allotjar alguna persona del “nord”, podeu demanar més informació al

Informació facilitada per Rosa Vendrell Miret, Secció
3HGUD6HFD&HQWUHG·(VWXGLVGH6XELUDWV

Dinar de cloenda a Catllà.

Actuació de la Coral Llebeig de Sant Pau a l’església de Catllà.

Els Casots
Paella de la Tardor 2014

/·DUULEDGDGHOV5HLV0DJVG·2ULHQWDOV&DVRWV

El 19 d’octubre passat vam celebrar la Paella de la Tardor, a càrrec del xef de cuina Marc Roig del Restaurant
Pitarra i veí dels Casots.

Aquest any els Reis Mags han tornat a venir als Casots
per treure un somriure dels nens i les nenes del poble i
també d’alguns dels més grandets.

Gaudint del bon dia que ens va fer, ens van acompanyar més de 140 persones i vam estrenar la pista que
forma part de la nova plaça ens construcció, que hem
estat esperant des de fa més de 35 anys.

Tots vam estar molt contents, i vam gaudir d’aquesta
nit d’il·lusió.

A continuació es va jugar al bingo i el dia va finalitzar
ballant amb Vicenç i els seus Teclats.

,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHUOD&RPLVVLyGH)HVWHV
dels Casots

Moltes gràcies als Reis Mags d’Orient.
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Nadal amb les famílies a la Residència Fontsanta

Com cada any, el 6 de desembre
es va realitzar una trobada en la
qual van participar residents, familiars i treballadors de la residència,
compartint tots plegats experiències i celebrant de forma conjunta
l’arribada del les festes de Nadal.
La coral, una de les convidades
En aquesta trobada va ser convidada una coral que va interpretar
unes cançons per a tots els assistents. Aquesta, ajudada d’una sèrie
d’instruments, va obrir i amenitzar
la trobada de convivència.

6RUWHLJG·XQDSDQHUDVROLGjULD
Per petició i obra pròpia dels familiars, es va organitzar el sorteig
d’una panera. Gràcies a les aportacions de la venda de tiquets, els diners recaptats han estat destinats
a comprar regals d’interès comú
per realitzar activitats en el centre.
/·DUULEDGDGHO3DUH1RHO
Aquell mateix dia, les famílies
també van ser sorpreses amb l’arribada del Pare Noel, que va repartir
uns detalls als residents.

També, com sempre, aprofitem
aquesta trobada per exposar els
treballs que els residents realitzen
en les activitats que fan al centre.
Finalment, s’acaba la trobada amb
un pica-pica per a tots els assistents. Cal destacar que en aquesta
trobada un dels aspectes clau que
es treballa és el fet de poder introduir les persones que resideixen al
centre en la comunitat mantenint
un vincle estret amb els familiars.
Informació facilitada per la
5HVLGqQFLD)RQWVDQWD

5es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica
soldats que durant molt de temps van quedar oblidats a
la serra després de caure en combat el gener del 1939. A
la tarda, a l’Ateneu Ordalenc, en Ramon Valls Bausa ens
va apropar a la realitat més propera de la Guerra Civil a
través del seu llibre Un río, dos márgenes.
El diumenge al migdia, a les antigues escoles del Pago,
es va dur a terme la inauguració del Centre d’Interpretació
de l’Última Defensa de Barcelona. L’acte va ser vestit amb
les intervencions de Josep Mata, Ramon Arnabat, l’alcalde Pere Pons i Miquel Puig (director general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat), i fou
amenitzat amb l’actuació de Jhonny Rodon (veu i guitarra).

El cap de setmana del 16 al 18 de gener el CESUB va organitzar les 5es Jornades de Recuperació de la Memòria
Històrica de Subirats. El programa d’actes es va encetar
el divendres a dos quarts de vuit del vespre amb la taula
rodona sobre les fosses comunes al massís d’Ordal, conduïda per Josep Mata (president del CESUB), Ramon Arnabat (president de l’IEP) i Núria Armentano (arqueòloga).
Jaume Arnella va concloure la vetllada amb cançons del
seu nou disc Les sabates d’en Jaume, treball en què aporta la música als poemes de Josep Gual Lloberes.

,QIRUPDFLyIDFLOLWDGDSHO&HQWUHG·(VWXGLV
de Subirats - CESUB

El dissabte al matí es va dur a terme l’acte d’homenatge als
combatents caiguts a les muntanyes d’Ordal. En un ambient íntim, es va fer la lectura d’alguns poemes al costat
de la bandera republicana, tot recordant la vida d’aquells
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Resum de plens
Sessió extraordinària celebrada el dia 27 d’octubre del 2014
Núm. 12 - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals (recollida, tractament i eliminació).

$3529$5 3529,6,21$/0(17 6, 6·(6&$8 /(6 25'(1$1&(6),6&$/63(5$/
S’aprova provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la
modificació de les següents ordenances fiscals:
Núm. 2 - Impost sobre béns de naturalesa urbana i rústica.
Núm. 3 - Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5 - Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Núm. 6 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 8 - Taxa per a l’expedició de documents administratius.

Núm. 17 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Núm. 18 - Taxa pel subministrament d’aigua.
Núm. 20 - Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
/DSURSRVWDV·DSURYDDPEYXLWYRWVDIDYRU JUXSVPXQLFLSDOV
de CiU, ERC i el regidor Lluís Ràfols) i dos vots en contra del
JUXSPXQLFLSDOG·$36&83

Sessió ordinària celebrada el 17 de novembre de 2014
$3529$56,6·(6&$8$725*$581$%21,),&$&,Ð
(1 /$ 4827$ '( /·,03267 62%5( &216758&&,216
INSTAL·LACIONS I OBRES AL CENTRE RECREATIU CAN
ROSSELL
El Centre Recreatiu Can Rossell demana que es bonifiqui la
part corresponent a l’impost d’obres de la llicència d’obres
núm. 87/2014.

 $3529$5 6, 6·(6&$8 (/ &219(1, '·$'48,6,&,Ð
'·816 7(55(1<6 $/6 &$6276 $0% /$ )$0Ì/,$ %$7LLORI
El POUM de Subirats determina un àmbit de gestió, el PMU6 “Mirador de les Caves”, el qual té un sector qualificat de
“parcs, jardins i places” i d’equipaments, amb una superfície
de 1.462,45 m2, de cessió obligatòria i gratuïta.

S’acorda declarar les obres impulsades pel Centre Recreatiu
Can Rossell d’especial interès o utilitat municipal per raons
socioculturals i bonificar, en conseqüència, el 95% de la quota de l’impost que genera l’atorgament de la llicència.

Aquest Pla es troba situat el costat mateix del nucli urbà dels
Casots, en el qual no hi ha espai públic per a jardins i places ni per a equipaments. És voluntat dels representants de
l’Ajuntament d’obtenir aquest espai de cessió per al poble.

/DSURSRVWDV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV

Els terrenys afectats pel pla de millora urbana són de dos
propietaris: la societat Mirador de les Caves SL i les senyores
Maria, Maria Manuela i Maria Antonieta Olivé Batllori, aquestes darreres titulars de la zona de cessió obligatòria.

 $3529$5 6, 6·(6&$8 (/ &219(1, '( &2/
LABORACIÓ ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE
68%,5$76 , /·$-817$0(17 '( 68%,5$76 &(66,Ð '(
LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES EXTERIORS DEL CASTELL I ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CASTELL
DE SUBIRATS
La signatura de l’esmentat conveni té com a finalitat la cessió
per un termini de vint-i-cinc anys de l’ús de les restes arqueològiques exteriors del castell per a activitats de dinamització
cultural i històrica. També l’autorització de la part edificada
situada al voltant del castell per a activitats de caire cultural i
la cessió de la gestió cultural i turística de les restes arqueològiques a càrrec de l’Ajuntament de Subirats.

S’ha redactat un conveni entre l’Ajuntament de Subirats i la
família Batllori, segons el qual l’Ajuntament adquireix els terrenys per un valor de 20.900 €.
S’acorda aprovar el conveni.
/D SURSRVWD V·DSURYD DPE O·DEVWHQFLy GHO JUXS PXQLFLSDO GHO
PP i la unanimitat de la resta dels regidors presents.
$3529$56,6·(6&$8/·23(5$&,Ð-85Ì',&$&20PLEMENTÀRIA DEL POLÍGON LAVERNÓ
Les societats Noya Lavernó SA i Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) presenten una operació jurídica complementària al projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació Industrial Lavernó i demanen la seva aprovació
definitiva per a la posterior inscripció registral.

S’acorda aprovar el conveni de col·laboració.
/DSURSRVWDV·DSURYDDPEHOVYRWVDIDYRUGHOVJUXSVGH&L8
33(5&LGHOUHJLGRU/OXtV5jIROVLO·DEVWHQFLyGHOUHJLGRU5DPRQ&DUERQHOO $36&83 

S’acorda aprovar inicialment la 3a operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació
V “Industrial Lavernó”.

$3529$56,6·(6&$8/$'(/(*$&,Ð$/·25*$1,60('(*(67,Ð75,%875,$'()81&,21635Ó3,(63(5
GESTIONAR CRÈDITS INCOBRABLES
S’acorda delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi,
per compte d’aquesta Corporació, la funció d’aprovació de
crèdits incobrables dels ingressos de dret públic, la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels quals ha estat delegada amb anterioritat, mitjançant l’adopció dels corresponents
acords plenaris.

/D SURSRVWD V·DSURYD DPE O·DEVWHQFLy GHO JUXS PXQLFLSDO
G·$36&83LODXQDQLPLWDWGHODUHVWDGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
$3529$56,6·(6&$8(/&219(1,'·$'48,6,&,Ð'(
LA ZONA VERDA DE CAN ROSSELL
S’acorda ajornar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia fins
a la celebració d’un proper Ple, ja que encara manca la resposta de la Junta de Compensació de Can Rossell a la petició
feta per l’Ajuntament.

/DSURSRVWDV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
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68.208,05 € corresponents al 21% d’IVA, que sumen un total
de 393.008,30 €.

 $3529$5 6, 6·(6&$8 (/ &219(1, '(/ 7(55(1<
DE LA DEPURADORA I LA ROTONDA-URBANITZACIÓ
CAN ROSSELL
S’acorda ajornar el debat d’aquest punt de l’ordre del dia fins
a la celebració d’un proper Ple, atesa la seva vinculació amb
el punt anterior.

El Ple en queda assabentat.
$3529$&,Ð'(),1,7,9$6,6·(6&$8'(/·$/7(5$&,Ð'(/75$d$7'(/&$0Ì3Ô%/,&'(6$9$//$&$1
MARISTANY
S’acorda ajornar el debat i aprovació d’aquest punt de l’ordre
del dia fins a la celebració d’un proper Ple perquè s’hauria
de replantejar el concepte benefici particular com a motor
d’impuls de la tramitació de l’expedient i la seva relació amb
possibles pagaments a efectuar a l’interessat per part de
l’Ajuntament.

$3529$56,6·(6&$8/$5(&(3&,Ð'(),1,7,9$'(
/(62%5(68$1Ô0'·25'$/
S’acorda procedir a la recepció de les obres d’urbanització
de la Unitat d’Actuació núm. 7 “Accés de Llevant” del nucli
d’Ordal, atès que, un cop arranjats els desperfectes detectats
en anteriors inspeccions, s’han trobat conformes amb el projecte aprovat i en bon estat de conservació.

 02&,Ð 35(6(17$'$ 3(5 /·(48,3 '( *29(51
&2175$/$,1&,1(5$&,Ð'()$1*6'('(385$'25$
$ /·(035(6$ &$/(6 '( 3$&+6 , /$ ,1&,1(5$&,Ð '(
RESIDUS AL PENEDÈS
Entenent que aquesta moció és d’interès general per a tota la
comarca, s’acorda que es demani al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que es denegui
l’autorització ambiental de la crema de fangs de depuradora
a l’empresa Cales de Pachs i que es denegui també la utilització de residus de fusta tractada (biomassa) com a combustible alternatiu.

Així mateix es retorna la fiança de 13.942,81 € a Jordi Vendrell
Vendrell i s’informa als representants de la Junta de Compensació que s’han complert les seves obligacions i que poden
procedir a la dissolució.
/DSURSRVWDV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
 $3529$5 6, 6·(6&$8 /$ /,48,'$&,Ð '(),1,7,9$
DE LES CCEE CARRER DARRERE CANTALLOPS
S’acorda aprovar els nous costos i repartiment dels percentatges aplicables a cada veí per les obres del carrer de darrere
de Cantallops. Un cop executades les obres i amb les modificacions corresponents, el seu cost real és de 107.354,13 € i
correspon repercutir en concepte de contribucions especials
l’import de 23.617,91 €.

/DPRFLyV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
$'+(6,Ð$/0$1,)(67,167,78&,21$/'(/'(
129(0%5('(/',$,17(51$&,21$/3(5$/·(/,0,1$CIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats al Manifest institucional del 25 de novembre del 2014 en relació al
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones.

/DSURSRVWDV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
$3529$5 6, 6·(6&$8 3529,6,21$/0(17 (/ 3/$
ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I AL75(6(',),&$&,216(16Ó/1285%$1,7=$%/(
S’acorda aprovar provisionalment el Pla Especial de catàleg
de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, amb l’estimació parcial i estimació íntegra de les allegacions presentades.

/DPRFLyV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
 02&,Ð 35(6(17$'$ 3(5 /·(48,3 '( *29(51
'(1Ô1&,$'(/&55(&6(/(&7(6'(&$7$/81<$'$VANT LES NACIONS UNIDES, EL PARLAMENT EUROPEU,
/$&20,66,Ð(8523($(/&216(//'·(8523$,/·26CE
Atès que, a nivell individual ja es van signar els compromisos que conté aquesta proposta, s’acorda no tractar ni votar
aquest punt de l’ordre del dia.

/DSURSRVWDV·DSURYDSHUXQDQLPLWDWGHOVUHJLGRUVSUHVHQWV
'21$5&2037(6,6·(6&$8'(/·$3529$&,Ð,1,CIAL PER PART DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
PROJECTE DE LA DEPURADORA DE CANTALLOPS
S’acorda aprovar inicialment el Projecte de la nova depuradora d’aigües residuals a Cantallops redactat per Philae
Enginyeria de Projectes, per un import de 324.800,25 € més

Sessió extraordinària celebrada el 22 de desembre del 2014
$3529$5 '(),1,7,9$0(17 6, 6·(6&$8 /(6 25'(1$1&(6),6&$/63(5$/
Havent-se aprovat inicialment el dia 27 d’octubre del 2014
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i els preus públics per a l’exercici econòmic del 2015 i donat que durant el període d’exposició pública s’han presentat algunes al·legacions.
S’acorda desestimar les al·legacions presentades per Ramona Torné relatives a l’ordenança fiscal núm. 4, estimar parcialment les al·legacions presentades per Ramona Torné relatives a l’ordenança fiscal núm. 12, desestimar les al·legacions
presentades per Pere Guilera relatives a l’ordenança fiscal
núm. 9, desestimar les al·legacions presentades per Jaume
Crivillé relatives a l’ordenança fiscal núm. 2, estimar l’esmena presentada per Ainhoa González en relació a l’ordenança
fiscal núm. 18.

S’acorda aprovar definitivament les ordenances fiscals 2015.
/DSURSRVWDV·DSURYDDPEHOVYRWVDIDYRUGHOVJUXSVGH&L8
33LGHOUHJLGRU/OXtV5jIROVLO·DEVWHQFLyGHOVJUXSV$36&83
i ERC.
 $3529$5 6, 6·(6&$8 (/ 683/(0(17 '( &5Ë',7
1Ô0'(/·$-817$0(17'(68%,5$76
/DSURSRVWDV·DSURYDDPEHOVYRWVDIDYRUGHOVJUXSVGH&L8
$36&83LGHOUHJLGRU/OXtV5jIROVLO·DEVWHQFLyGHODUHJLGRUD
'RORUV0RUHUD 33 LGHOJUXSPXQLFLSDOG·(5&
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA
&25325$&,Ð 3(5 $ /·(;(5&,&,  ,17(*5$7 3(5
/·$-817$0(17,(/3$7521$7'(785,60(
/DSURSRVWDV·DSURYDDPEHOVYRWVDIDYRUGHOVJUXSVGH&L8
33LGHOUHJLGRU/OXtV5jIROVLO·DEVWHQFLyGHOVJUXSV$36&83
i ERC.
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el programa (a tots els regidors els vam donar l’opció) i ha col·laborat
especialment en la Regidoria d’Urbanisme i en la de Cultura en uns
anys molt actius. Al regidor Ferran Planas que sense el seu rigor en la
gestió de les finances municipals hauria estat impossible afrontar la
resta d’actuacions, ha sabut compaginar els ingressos i la despesa, i
ens ha permès complir uns pressupostos en els quals les entitats i les
persones sempre han estat presents, així com el govern municipal,
relació amb Mossos, Bombers, ADF, etc. La regidora Maite Catasús,
en la gestió de les llars i les escoles i en la gestió del Patronat de
Turisme de Subirats que manté el seu model de referència i totes les
activitats que se’n deriven, i la regidora Isabel Esteve, que ha omplert
l’Àrea de les Persones en un municipi on tenim molta gent gran, ha
estat al capdavant de la Regidoria d’Esports, Benestar Social, Regidoria de Gent Gran, Igualtat, gestió de consultoris i sanitat pública del
municipi, moltes gràcies.

Han passat ja gairebé quatre anys de govern municipal, ha estat segurament el quadrienni més difícil des de la restauració de la democràcia al país, s’ha produït aquest govern en plena crisi econòmica
i precedia ja quatre anys de crisi. L’Ajuntament, en el moment en
que vam entrar, tenia molts projectes en cartera que no s’havien tirat
endavant per falta de liquiditat econòmica i per falta de gestió municipal, i aquí és on l’actual equip de govern ha sabut gestionar les obres
subvencionables amb l’economia municipal, s’han re programat la
majoria d’obres per no perdre subvencions, i s’ha aconseguit l’equilibri econòmic i pressupostari per poder engegar els projectes programats. No hem pogut fer tot el que voldríem fer, però si agafeu el programa que us vam passar fa quatre anys, tot i la crisi, hem aconseguit
complir-lo en un alt percentatge, hem aconseguit fer obres que han
estat sobrevingudes i mantenir tot allò que ja teníem, que era molt.
Ara mateix s’estan encara executant les obres del carrer Pere Grau
a Lavern, les obres de la passarel·la d’Ordal, les obres de la rotonda
de Casablanca i, en breu, s’iniciaran els treballs de millora de l’accés
a Ca l’Avi, la nova aula de l’escola de Sant Pau, millores al pati de
l’escola de Lavern, millores a l’accés al poble de Can Rossell, acabar la plaça dels Casots i s’adjudicaran per al seu inici, a finals de
maig, les obres del barri de la Guàrdia. És cert que part d’aquestes
obres porten ja un llarg procés de gestació i, fins i tot, alguna venia
d’antics governs municipals, però hem aconseguit fer el dia a dia del
municipi, la gestió dels serveis i l’atenció a les persones, les tres escoles, les tres llars municipals, la nostra aportació a l’intermunicipal,
les subvencions a entitats i Ateneus, i poder gestionar també obres
importants i necessàries, com la connexió de la xarxa de l’ATLL, la
reparació del pou dels Casots, amb altres no tan necessàries però
que sí que han generat il·lusió i altres sinergies positives.
S’ha mantingut l’activitat del Patronat de Turisme de Subirats; Pocs
municipis mantenen una activitat turística tan activa, s’han mantingut
les ajudes als ateneus, les fires del Subirats Tasta’l, s’ha creat la Fira
del Medi Ambient i, en altres, s’hi ha col·laborat o participat, com el
Mercat del Préssec, la Fira de la Garlanda i tot el seguit d’activitats
i festes majors que els nuclis fan amb les entitats, ateneus, centres,
clubs esportius, etc.
No ha estat gens fàcil quadrar l’economia municipal amb totes les
activitats d’un municipi tan actiu, i també hem aconseguit: un nou
conveni amb el bisbat pel castell de Subirats, aconseguir el domini
dels camps de futbol de Can Cartró i Sant Pau, amb el CESUB, la
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona un conveni per
la Recuperació de la Memòria Històrica, treballar amb les Universitats
UPC, UB, Rovira i Virgili en els diferents congressos de paisatge, en
el CEPVi i amb l’Institut d’Estudis Penedesencs en uns anys on han
coincidit la segregació de Sant Sadurní, la Guerra del Francès, el tricentenari del 1714, etc.
Hem viscut, també, esdeveniments importantíssims per a la història
de Catalunya, hem estat al costat de l’Assemblea de Catalunya a la
Via Catalana que vam tenir la sort de viure en primera persona els
veïns de Subirats, a la V catalana el passat Onze de Setembre i poder
votar al costat dels veïns, el 9 de novembre del 2014, per la independència de Catalunya.
Tot això ha estat possible en un municipi on els veïns són molt bons
còmplices i col·laboradors, on hi ha un farcit d’entitats que ho fan fàcil
i possible, amb un regidors que han treballat de valent.
Permeteu que tinguem una especial atenció i agraïment als regidors
que no volen continuar i que han col·laborat en aquest govern: el regidor Lluís Ràfols que ha donat fermesa al projecte, ja que no disposàvem de majoria suficient i va ser l’únic que ens va donar suport en

Els regidors Llorenç Ros al capdavant dels Serveis Municipals i Medi
Ambient, i Pere Pons tenen la voluntat de seguir, estan treballant ja en
la confecció d’una nova llista per a les properes eleccions municipals,
en la qual l’acord i el consens han de continuar sent l’eix vertebrador.
Moltes gràcies a tots, estem a la vostra disposició a ciusubirats@
gmail.com.
Les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 seran també
plebiscitàries
Aquestes eleccions són claus, cal que les idees s’elaborin i agafin
fermesa dins les famílies, i al municipi el govern dels ajuntaments és
clau i ha de ser sobiranista, ja no n’hi ha prou amb el dret a decidir,
amb més gestió d’autogovern, cal que el nou ajuntament també tingui
clar l’objectiu pel qual el President Mas ha convocat les eleccions el
proper 27 de setembre del 2015, que no és altra cosa que aconseguir
un govern sòlid per proclamar la independència de Catalunya. I el
govern comença als municipis i s’estén fins al Parlament.
Davant les agressions constants, la sentència sobre la Llei de Consultes i la convocatòria d’eleccions del 9 de novembre del 2014, la
imputació del nostre President, la vicepresidenta del Govern, la consellera d’Ensenyament i, recentment, la del jutge Santiago Vidal per
treballar en el seu temps lliure en una constitució per al nou país, no
hi ha altre camí. Adéu, Espanya!
No ens podem confondre amb altres propòsits que no sigui la independència de Catalunya, no toca ara parlar de Països Catalans, és
cert que podem, i ens cal, col·laborar amb les Illes Balears i el Regne
de València en la defensa de la llengua, però ara per ara la nostra independència és madura i no podem perdre l’objectiu. Hi haurà altres
forces que ens voldran confondre dient que calen polítiques socials,
els “podemos” de torn, la nova visió federal que no s’ha fet quan
els socialistes podien i van permetre que el PP impugnés el nostre
Estatut d’Autonomia del 2006, i les idees irreals de moviments com la
CUP, de la independència del Països Catalans. Cal centrar les forces
i treballar plegats.
La independència comença al teu municipi i amb la llista del President, sense deixar de resoldre el dia a dia ni les polítiques socials,
ja tindrem altres moments i temps per matisar, però sense la gestió
econòmica ni els recursos necessaris els catalans mai no podrem fer
les veritables polítiques socials que ens calen.
Grup de CiU
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Àmbit municipal
Arriba el moment de fer valoracions del que ha estat
aquesta legislatura 2011- 2015.

Pressupost 89.274 €; subvenció Generalitat 80.455,38 €,
Ajuntament 8.818,62 €.

Primer ens agradaria fer una autocrítica. A les anteriors
eleccions municipals vam entendre, amb els resultats obtinguts, que una gran part del veïnat volia un canvi. Un
canvi que vam respectar renunciant al pacte que ens va
oferir CiU.

t8UEDQLW]DFLyVHFWRUHVWGH/DYHUQSULPHUDIDVH
Pressupost 102.918,32 €; subvenció Generalitat
49.043,25 €, Ajuntament 14.009,55 €, aportació veïns
39.865,52 €.
t8UEDQLW]DFLyFDUUHUGDUUHUHGH&DQWDOORSVSULPHUDIDVH.
Pressupost 93.150,36 €; subvenció Generalitat
58.799,68 €, Ajuntament 4.272,58 €, aportació veïns
30.078,10 €.

Dir que durant aquest temps hem après molt; des de l’oposició, però sense abaixar la guàrdia hem estat vetllant pel
que es feia des de l’Ajuntament.

t8UEDQLW]DFLyGHOFDUUHUy3HUH*UDXGH/DYHUQ
Pressupost 85.450,87 €; subvenció Generalitat 60.000 €,
la resta entre ajuntament i veïns.

L’actual equip tot sovint es queixa que quan van entrar al
govern va ser amb un programa d’obres organitzat per Esquerra, i que no han pogut dur a terme el seu programa. És
cert que el nou equip va entrar amb una feina programada
i amb la seva assignació econòmica pertinent. Des de la
nostra perspectiva i moltes vegades reconegut per CiU,
creiem que si han pogut fer alguna cosa durant aquesta
legislatura és justament gràcies a la feina que vam deixar
feta des d’Esquerra.

t3DVVRWHUUDWDOFRVWDWGHODURWRQGDGH&DVDEODQFD
Pressupost 1.264.655,45 €; aportació de Diputació del
100%. Aquesta és un obra que executarà la Diputació
de Barcelona.
t3DYLPHQWDFLyGHOEDUULGHOD*XjUGLD
Pressupost 414.332,93 €; subvenció Generalitat
136.580,88 €, la resta entre Ajuntament i veïns.

Creiem que fóra bo fer una relació d’aquestes obres que
des d’Esquerra Subirats vam deixar programades i que ha
dut a terme l’actual consistori.

t5BNCÏ FTNFOUBS RVF IJ IBWJB VOB TVCWFODJØ DPOTJEFrable per asfaltar l’aparcament de l’estació de Lavern.
Finalment l’equip de govern va creure més convenient
destinar la partida a l’aparcament de l’entrada d’Ordal.

t0LOORUHVDOFDPSGHIXWEROGH6DQW3DXG·2UGDO
Pressupost 468.038,63 €; subvenció Generalitat
261.086,36 €, subvenció Diputació 69.175,91 €, Ajuntament 137.776,36 €.

A part d’aquestes obres, poca cosa més s’ha fet. Ens han
mancat els diners d’altres administracions per fer-ho, és
cert, però on no trobem excusa és en la falta de manteniment que hi ha hagut a les instal·lacions municipals.

t$UUDQMDPHQWFDPtGH&DQ3LQ\DD8UE&DVDEODQFD6XG
Pressupost 54.870 €; subvenció Generalitat 15.204,29 €.

Dit això, cadascú que tregui les seves pròpies reflexions
del que ha estat aquesta legislatura.

t3LVWDSROLHVSRUWLYDD&DO·$YL

27 de setembre del 2015, anem per feina!
Ja tenim data per fer les eleccions per la independència,
per un nou país. Els canvis ja s’estan produint al carrer i a
la societat.

Ens mou un somni de futur i aquesta és, sens dubte, la
força que ens farà guanyadors. Certament, no perdem el
temps en debats i missatges buits. Anem per feina. Si al
proper Parlament de Catalunya hi ha una majoria absoluta
de diputats independentistes, al nou Parlament la independència serà del tot imparable, la farem i la proclamarem. Perquè allò que ens mou i preval és la voluntat de la
majoria dels ciutadans.

Fa temps que l’agenda política al nostre país la marquen
els ciutadans amb exhibicions de força cívica multitudinàries, amb la seva capacitat de mobilització, amb una
alegria i compromís desbordants i amb una voluntat insubornable.

Estem a la vostra disposició a ercsubirats@gmail.com
*UXSG·(5&
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El camí de Martivell a Ordal
Fins avui som l’únic grup que ens hem oposat tant al Consell Comarcal com a l’Ajuntament al projecte del camí
entre Martivell i Ordal. El camí té un pressupost de 137.759
euros (més IVA) per fer un tram de 2,4 km. Els veïns de
Subirats hi haurem d’aportar 74.405 euros. Un import insuficient per fer un camí segur i transitable, i excessiu per
a les millores que serien acceptables. Per això pensem
que construir una pseudocarretera de formigó enmig de
la muntanya és per nosaltres una veritable trampa tant
per als que hi circulen com per als que hi passegen i per
al bosc mateixc. Els camins forestals formen part d’una
xarxa per prevenir i actuar en cas d’incendi. Aquest camí
ja forma part d’aquesta pla i té un manteniment. Formigonar en excés és una forma més d’extensió urbanitzadora
als espais naturals. No s’ha contemplat el risc d’incendis,
l’increment de vehicles i la pressió sobre l’entorn, ni el cost
de manteniment. El problema de la baixa població infantil
a Ordal i la manca d’escola al barri de Sant Joan i Casablanca no té la solució en un camí pavimentat per la mun-

tanya, amb forts pendents que durant l’hivern poden ser
problemàtics i perillosos. És un tema demogràfic per una
banda i burocràtic de l’altra. No és només la nostra opinió
sinó que n’hem fet publicitat i hem obert una enquesta i la
resposta majoritària és contrària al projecte.1
Aquest projecte ha estat cinc anys entre calaixos i en tràmits i no s’ha tirat endavant per falta de recursos. Ara torna
a estar viu i a punt per executar-se. Per això vam demanar
al Ple que s’informés els veïns. L’alcalde i equip de govern
es van comprometre a explicar públicament què es vol fer
amb aquest camí abans de començar les obres.
Per altra banda, hem presentat una moció al Consell Comarcal demanant que no s’iniciïn les obres fins que se’n
justifiqui la necessitat, s’informi els veïns de Subirats i Gelida i es faci una consulta popular sobre aquest tema, consulta que hem reclamant des de fa dos anys.
Potser encara hi som a temps.

Subvenció als grups municipals
A l’Assemblea Oberta del 8 de febrer a Lavern, es presentarà una memòria i els comptes del que hem fet amb els
diners que rebem del municipi tant com a Grup Municipal
com pel regidor i la regidora. $TXHVWKHPLQJUHVVDW
HXURVGHVXEYHQFLyFRPDJUXSPXQLFLSDOCada any
és una quantitat similar que es fixa a l’inici de la legislatura. La finalitat d’aquesta subvenció és poder fer difusió
de l’activitat que es realitza i en el nostre cas ho destinem

als butlletins que fem arribar a les cases, a la impressió
de cartells de les activitats que fem, a les mateixes activitats i altres despeses que tinguem en l’activitat del grup.
Aquesta subvenció es percep anualment i no es demana
als grups que justifiquin què han fet. Nosaltres pensem
que sí que s’ha de fer i ho podreu trobar al nostre bloc
d’internet.

Congrés d’Art i Paisatge
A partir de la crítica al congrés que vam fer al butlletí anterior, el responsable de l’organització del congrés va demanar una reunió amb tots els grups per donar explicacions
al respecte. Va mostrar disposició per millorar alguns aspectes però també es va deixar clar que seguim pensant
que cal replantejar aquest tipus d’activitats que, més enllà

del valor acadèmic, cal que tinguin un retorn sobre el municipi i que a l’hora de gestionar els recursos això sigui
tingut en compte, que se sigui transparent i rigorós. Tot
i que l’equip de govern ha pressupostat de nou una subvenció important, seguim pensant que aquest any no era
necessària.
*UXSG·$36&83

1. Mes informació al blog: http://alternativapersubirats-cup.blogspot.com.es/2015/01/cami-dordal-martivell-lasfaltat-dun.html.
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

A tall de comiat
Dels de casa, per dir-ho d’alguna manera, cal veure que
farà 8QLy que oblidat-se dels seus orígens o potser per
ser-hi fidel, ja li va bé que tot segueixi igual si ens deixen fer jocs florals i ballar sardanes. Caldrà veure com
acaba tot això i aquest complicat “ménage à trois” que
s’han muntat amb els seus consocis de &RQYHUJqQFLD
i (5&. Desitjo, si més no, que les &83 es consolidin, ja
que la seva veu, com la de 3URFpV &RQVWLWXHQW, com la
de l’$GD&RODX i *XDQ\HP%DUFHORQD, és la veu dels desvalguts, dels indignats, de les classes socials més maltractades, dels pensionistes amb minses jubilacions i del
jovent sense massa esperances de futur. Ells han de ser el
contrapès d’un sistema que fa aigües i que necessita una
profunda renovació democràtica.

No fa massa dies, la regidora d’ERC Montse Garcia em
preguntava si em tornaria a presentar a les properes municipals, ja que sembla que es qüestió recurrent que hom
planteja a tots els regidors. La meva resposta va ser que
en principi no segueixo, vaja, que no impulsaré cap llista,
ni de 1HFDW ni de 0(6.
Penso que ja em toca retirar-me de la primera línia, tampoc és una postura inamovible, però el meu compromís,
malgrat sigui personal i de suport, serà per una esquerra
cada cop més renovadora i en clau de país decididament
independentista.
Malgrat això que acabo de dir, en el pla municipal les
coses poden tenir un plantejament diferent. Crec fermament que a Subirats, com a qualsevol municipi, per sobre
de les adscripcions polítiques li convé un govern format
per gent honesta, transparent, responsable, ben preparada i amb sensibilitat social, i això no ho donen per naturalesa els partits, sinó que és inherent a les persones.

Falten encara uns pocs mesos i cal fer balanç. No cal fer
aquells magnífics quaderns que es feien no fa masses
anys d’autobombo i propaganda abans de les eleccions.
N’hi ha prou amb una senzilla llista per repassar la feina
feta, després han de ser els ciutadans de Subirats qui
n’han de donar el veredicte.

Personalment també espero d’elles, però, que pensin en
clau de país, que coneguin les nostres arrels, i que defensin inequívocament les nostres llengua i cultura, i que
no dubtin ni un moment que Catalunya no pot seguir supeditada a unes estructures d’estat centralista i amb uns
governs d’Espanya que, siguin del color que siguin, no entenen quina és la clau de volta del que ells anomenen ”el
problema catalán”. Per tant, en aquest aspecte hauríem de
barrar la porta amb decisió a tots aquelles candidatures
supeditades a grups polítics que ens volen mantenir el jou
de l’actual constitució, i cal anomenar-los pel seu nom, són
les del 33&, del 36&, que ja és més )HGHUDFLyQ&DWDODQD
GHO362( que altra cosa, i aquests engendres esperpèntics com &LXWDGDQV o la 83' de la senyora Rosa Díez.

Entremig deixarem endegades algunes coses, el dia a dia
ha de seguir caminant, els nens han de tenir el seu llibre
per Sant Jordi i les festes d’estiu han de quedar mínimament programades. La feina no s’acaba mai si se’n vol fer,
i sens dubte estem a l’Ajuntament per fer-la, del primer al
darrer dia, per això vam ser escollits i els que vinguin darrere nostre sé que faran el mateix.
Ben cordialment dono les gràcies a tots els veïns i els veïnes de Subirats. Amb ells que he tingut l’oportunitat de
tractar i amb els que no hi ha hagut ocasió. Amb els que
els hagi pogut resoldre algú problema i amb els que hagi
decebut la meva gestió. Tots han estat imprescindibles i
a tots agraeixo tant crítiques com lloances, tot, no ho dubteu, m’ha estat profitós. I si cal, també, demano disculpes
per tot allò que possiblement hagués pogut fer mes bé o
d’una altra manera, però no dubteu que ho he fet amb la
millor bona intenció i amb l’afany de ser just.

Cas a part i amb precaució cal veure com evoluciona el fenomen de Podemos davant dels molts reptes que té al davant. No deixa de ser un partit d’àmbit estatal, reformista
sobre les estructures actuals i amb una imatge intel·ligent
de canvi i revolta, però no ens deixem enganyar per l’aparença, no sigui que darrere la seva prudència resulti de
nou un partit estatal amb el projecte espanyol de sempre
amb un nou maquillatge per a l’ocasió.

Us desitjo de cor un futur esperançat per a tots vosaltres i
per a Subirats.
Lluís Ràfols
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1.982.734,02 d’inversió per Subirats
t100.000 euros per arranjar la passarel·la d’Ordal que
creua la N-340, gràcies al compromís del Ministeri de
Foment.

Benvolguts veïns.
Estem a les acaballes de la legislatura municipal, una legislatura que s’ha convertit en un exemple de malgastament dels diners municipals i en un abandonament de les
polítiques socials.

t1.222.734,02 euros per millorar l’accés a la Urbanització
Casablanca de la Diputació de Barcelona.
tMillora de l’accés al nucli de Ca l’Avi modificant el traçat
de la carretera BV-2154 gràcies a l’acord adoptat per la
Diputació de Barcelona arran de la proposta formulada
pel Partit Popular.

Avui el que necessitem són bons gestors i, sobretot, bons
planificador que deixin de banda els seus personalismes
i les seves ànsies de protagonisme personal, dedicant-se
al que de veritat importa: SERVIR ELS VEÏNS I LES VEÏNES
DE SUBIRATS.

t660.000 euros dels Pressupostos Generals del Govern
d’Espanya per al 2015 per millorar les andanes i adaptar-les als trens CIVIA, i per a la millora de l’edifici de
l’estació de Lavern-Subirats.

Aquesta també ha estat marcada per ser la legislatura
de la burla i la desqualificació personal, fins i tot el nostre Grup Municipal ha estat arraconat per no defensar els
postulats de la independència i dedicar-se únicament a
treballar per Subirats.

Mentre CiU i ERC van dient que Espanya ens roba, el Partit Popular de Subirats ha aconseguit 1.982.734,02 euros
per a Subirats. Governar és trucar les portes de totes les
administracions, és governar per a tots, ens hagin votat o
no, però el que tenim molt clar és que des de l’oposició
també es fa feina, i encara que ens vulguin arraconar i fernos callar, el PP de Subirats seguirem treballant per fer un
Subirats millor, un Subirats de tots.

No obstant això, estem contents de la tasca feta a l’oposició; mentre uns es dediquin a intentar separar-nos, el PP
de Subirats treballem pel municipi, i prova d’això és que
hem aconseguit:

Grup del PP
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14 DE MARÇ

)(67$0$-25'(&$1&$575Ð

6$173$8'·25'$/
 7UREDGDHVSRUWLYDG·KRTXHLKHUED, al camp
de futbol.

'·$%5,/
PORTES OBERTES A LES LLARS
'·,1)$176081,&,3$/6

22 DE MARÇ
)(67$'(/$*(17*5$1

/ODU(OV3DUGDOV FGHO3L2UGDO

t A les 11.30 h, actuació de l’Esbart Rocasagna
al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. A la
mitja part, piscolabis per als assistents.

/ODU/·(VTXLURO F3RQHQW6DQW3DX
G·2UGDO

t A les 14.00 h, dinar al Restaurant Sol i Vi. En
acabar, ball amb grup musical.

t D’11 a 13 h, visita de les instal·lacions i
explicació del projecte educatiu a càrrec de
les mestres.

/ODU(OV&DUJROV FGHO%RVFVQ~P/DYHUQ

,'·$%5,/

1 DE MAIG

)(67$0$-25'(&$15266(//

$3/(&'(/3$,/·(03(17$$/&$67(//
DE SUBIRATS

,'·$%5,/
)(67$0$-25'(/5(%$72,7255(
RAMONA

1, 2 I 3 DE MAIG
TROBADA PEDRA SECA SENSE
)5217(5(6DOFDVWHOOGH6XELUDWV

'·$%5,/
,,,&255(%2&6'·25'$/ ZZZ
correbocs.com)

2 DE MAIG
ORDAL

'·$%5,/

t A les 13.00 h, Premis Castell de Subirats, a la
pista poliesportiva.

$&7,9,7$7668%,-29(25'$/ $Y
Barcelona, 47)

2 I 3 DE MAIG

 Taller de cuina freda (gratuït).

)(67$0$-253(7,7$'(/$9(51

,'·$%5,/

10 DE MAIG

)(67$0$-25'(/6&$6276

68%,5$76(1)/25

'·$%5,/

t D’11 a 13 h, a l’Estació Vitivinícola de Lavern.

)(67$'(/0(',$0%,(17$/$9(51

11 DE MAIG

&GHOHV(VFROHV
t De 10.30 a 14.30 h, tallers infantils i
familiars, jocs gegants per a totes les edats,
exposicions, estands informatius i paradetes
de productes artesans, un mercat de segona
PjLG·LQWHUFDQYL... i obsequis per a tots els
assistents.

ELS CASOTS
 Xerrada de prevenció i actuació enfront de
O·LFWXV, al Patronat Familiar.

31 DE MAIG
6$173$8'·25'$/
t A les 12 h, inauguració del Mercat del
Préssec, a la plaça Subirats.

'·$%5,/
SANT JORDI

26, 27 I 28 DE JUNY

 )HVWDGHO/OLEUH a l’Escola Montcau, a l’Escola
Sant Jordi i a l’Escola Subirats.

)(67$0$-25'(/$9(51
43

L’entrevista
Les barraques de vinya,
patrimoni oblidat del municipi.
La llarga tasca de l’Araceli
Soler i d’en Jaume Rovira
En aquest darrer numero de la legislatura, volem personificar en
aquesta parella ordalenca totes les persones que treballen en
la lloable tasca de preservació i recuperació de la pedra seca
de Subirats, singularment centrada en les barraques de vinya.

TERRITORI

TERRITORI

L’Araceli és filla d’Ordal i va ser llevadora en la seva vida professional i als anys noranta regidora de Cultura del nostre Ajuntament. En Jaume, barceloní d’origen i ordalenc d’adopció, és
enginyer tècnic químic i la seva dedicació al món dels plàstics
el va conduir professionalment als assajos de comportament de
materials al departament de compres de la Compañía Telefónica. Ambdós ja jubilats, fa més de quinze anys que dediquen
una bona part del seu lleure a preservar, recuperar i divulgar
aquest patrimoni rural escampat per vinyes i boscos, i que a
còpia de veure’l ens passa quasi desapercebut.

Xx

Xx

TERRITORI

nien la volta caiguda o una paret mig enrunada. Cal citar que va
ser una experiència molt gratificant per ambdues parts, la collaboració en aquestes restauracions de presos que participaven
al programa Reincorpora a través de la Fundació ProPenedès i
HOVXSRUWGHO·2EUD6RFLDOGH/D&DL[D
Aquest inventari, no publicat mai en paper, fou el primer complet de l’Estat espanyol disponible lliurement a la xarxa.

Xx

La seva feina inicial va ser quasi com un “hobby”, anar inventariant i localitzant les barraques més accessibles, i el 2003 la
seva ja abundosa documentació va ser emprada en la selecció
documental per confeccionar el calendari municipal d’aquell
any.

De fet –remarquen–, amb la creixent densitat dels nostres boscos que envaeixen antigues terres de conreu i la desaparició de
camins, en algun cas no ens veuríem capçaos de tornar a trobar
alguna de les barraques documentades si no fos per les coordenades GPS, que les situen amb precisió.

A raó d’això es van adonar progressivament de l’abast d’aquest
conjunt històric, i ja s’hi van implicar de ple centrant-se primer
en les que es trobaven en bon estat i estenent la seva tasca
inicial de l’entorn d’Ordal fins abastar tot el municipi.

Els seus articles han vist la lletra impresa a la revista Pedra
Seca i a nivell local a El Cep Tort.

Malgrat que pensaven primer en la publicació d’un llibre, la
convicció que la feina es perllongaria en el temps i cada dia
s’hi podrien afegir noves peces els va portar a penjar el 2007 la
seva documentació en una pàgina web, treball molt mes àgil,
accessible a tothom i ampliable amb noves recerques. Aquest
web és: http://ravalnet.org/barraques_subirats, i conté l’inventari complet de les barraques de pedra seca de Subirats.

Actualment tenen ben treballades, des de fa temps, tres rutes
de barraques, una des d’Ordal, una altra des de Sant Pau i l’última des de Can Rossell.

La nostra grata sorpresa ha estat –diu en Jaume– la bona rebuda que ha tingut entre la gent i entre els pagesos, que ens han
DMXGDWDPELQIRUPDFLyGHWRWDPHQDLODVHQVLELOLWDWQRWDEOHG·DOJXQV SURSLHWDULV QR VROV GH QHWHMDUQH O·HQWRUQ L UHVSHFWDUOHV
sinó de sacrificar fins i tot terreny en moviments de terres per tal
GHSUHVHUYDUDOJXQHVG·DTXHVWHVFRQVWUXFFLRQV
Als seus inicis, també en col·laboracions amb el Centre Excursionista de Catalunya (CEC), que té una secció d’Història i Art,
van visitar altres municipis, van veure diferents maneres de portar iniciatives al voltant de les construccions de pedra seca i
van assistir a un congrés centrat en aquesta temàtica.
En una excursió del CEC a Santes Creus, van coincidir amb la
Rosa Vendrell, que també s’interessava en la pedra seca i que
es va sumar també al projecte subiratenc. Amb ella crearien
més endavant la Secció de Pedra Seca del Centre d’Estudis de
Subirats a partir de la fundació d’aquesta entitat el 2011. A partir d’aquí, desenvolupen les activitats sota les sigles del CESUB.
La pàgina web –prossegueixen– YDVHUO·RULJHQGHQRPEURVRV
FRQWDFWHV DPE JUXSV G·DOWUHV PXQLFLSLV TXH WHQLHQ REMHFWLXV
semblants. Tot plegat ens va fer adonar de la necessitat de divulgar la seva existència i contribuir a la seva valoració, ja que
pVXQSDWULPRQLGHJUDQLPSRUWjQFLDLTXDQODJHQWQ·DJDIDFRQVciència, aprèn a estimar-lo i el conserva.
Les seves fotografies han estat presents a diverses exposicions, tant al nostre país com fora, i han estat motiu perquè altra
gent amb patrimoni semblant vingui a Subirats, com és el cas
dels amics del Conflent.

Les rutes

Són tres itineraris circulars pensats per fer caminades populars i
visitar barraques de pedra seca de diferents tipologies. No estan
VHQ\DOLW]DGHV VREUH HO WHUUHQ\ SHUz –afegeix l’Araceli– restem
a disposició de les persones interessades per acompanyar-los.
Aquestes rutes són publicades amb text explicatiu i fotografies
als fulls informatius de la revista Pedra Seca números 68, 72
i 97, i també a la pàgina web de la Coordinadora de la Pedra
Seca:
www.coordinadorapedraseca.org/itineraris/altpenedes/
subirats/subirats.html i també al web de Viatgeaddictes: http://
www.viatgeaddictes.com/dst/catalunya/exp4-catalunya.php.
Ara ja anuncien la presentació en societat d’una quarta ruta
amb una sortida popular el proper 19 d’abril.
La coordinadora és un punt de contacte no sols amb municipis
del nostre país, sinó també contactes internacionals com els
que mantenen amb els francesos del Conflent a la Catalunya
Nord o els mes llunyans del Marroc.
Ja ens anuncien també una propera activitat per als dies 1, 2 i 3
d’abril, en que tindrà lloc un seminari el dia 2 a la tarda amb la
participació de representants de Catllà (Conflent) i del Marroc
i altres ponents que explicaran les seves experiències. Entremig, visita obligada, no cal dir-ho, a l’aplec del Pa i l’Empenta
a Subirats.
De fet, les construccions de pedra seca no es limiten a les barraques, sinó també als marges i partions de vinyes, aixoplucs,
cisternes i pous, dels quals al nostre municipi en tenim una
bona representació. Realment hi ha un camp extens de feina a
fer, que ens ha de permetre recuperar els elements malmesos i
mantenir aquest patrimoni arquitectònic d’art popular de la pagesia, construccions molt senzilles que a, més de complir una
funció d’utilitat, configuren un paisatge rural i agrícola profundament humanitzat on estan perfectament integrades i que ens
mostren els nostres orígens i la nostra trajectòria vital.

Títol

$O·LQYHQWDULDFWXDO –ens expliquen– KLKDEDUUDTXHVVHQ·KL
YDQDIHJLQWGHQRYHVLVHQ·KDQUHVWDXUDWPLWMDGRW]HQDTXHWH-

