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TURISME

URBANISME

GENT GRAN

XIII Festival de Música
a les Vinyes

Finalitzen les obres del
carreró Pere Grau

Èxit de participació a la
Festa de la Gent Gran

2ns Premis Castell de Subirats

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI

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

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

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

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA CASETA DE
FUSTA-SANT PAU D’ORDAL
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h
TÈCNIC D’ESPORTS
Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 11 h (visites
concertades)
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

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

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

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

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

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Altres dies (visites concertades)
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Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca
D.L.: B-25.354-1979

Subirats ha votat aquest 24 de maig i ho ha fet amb una bona
participació, gairebé el 70%, és una participació que està lleugerament per sobre la mitjana del Penedès, tot i que està molt
per sota de les participacions dels anys 90. Moltes gràcies a
tots i totes per fer d’aquest dia una festa de la democràcia i fer
que no hi hagués cap incident remarcable. Moltes gràcies als
veïns i a les veïnes que han participat de forma directa i s’han
posat al servei del municipi en alguna de les llistes, el vostre
esforç, hagueu o no estat escollits, és una aposta per la democràcia, per la participació, i hem d’estar molt satisfets de tenir
un municipi on han concorregut cinc llistes diferents, molta gent
implicada que dóna una àmplia pluralitat a un municipi com el
nostre. Moltes gràcies per l’esforç, per la dedicació al municipi,
per la recerca de les inquietuds dels veïns, per la confecció de
programes i pels actes que s’han desenvolupat, que ben segur
que deixaran una feina feta en favor del municipi.
Les eleccions municipals són les que tenen una incidència més
directa en la quotidianitat de la ciutadania i tot i que no poden incidir en aspectes fonamentals o importants de la política, tenen
una clara aplicació directa en els serveis a les persones. Si bé
és cert que el govern central pretén buidar de contingut els ajuntaments, tots els programes presentaven propostes socials que
actuen sobre competències que van molt per sobre de les que
els ajuntaments tenen considerades com a prestacions obligatòries, amb una evident voluntat de servir a les persones, de
promocionar el municipi i de donar serveis de qualitat.
Hem d’estar cofois de ser un municipi on també es fa un debat
dels candidats, on el CESUB ha contribuït a apropar el debat a
la ciutadania. Llàstima que el debat va coincidir amb un partit
de final de lliga en què el Barça es proclamà campió, amb un
trident atacant que passarà a la història i va treure cert protagonisme a un acte lluït.
El proper 13 de juny, a tot el territori es formaran els nous consistoris i en sortiran proclamats el nous alcaldes o alcaldesses
entre els regidors i les regidores que han estat escollits. A Subirats de les cinc formacions que concorrien, quatre han obtingut
representació, i han sortit escollides les 11 persones que compondran el nou consistori. A les pàgines centrals trobareu els
resultats detallats i els noms dels regidors i les regidores que
han estat electes, així com els resultats de cada mesa.
Per acabar, donar les gràcies a tots els
membres de les meses electorals, presidents de taula i vocals, que aquest dia
són els garants de la democràcia, també
al personal de l’Ajuntament, a la jutgessa
de pau i als Mossos que completen aquest
dispositiu essencial que permet votar amb
les màximes garanties. Moltes gràcies a
tothom.
Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Pavimentació de l’entrada del
carrer de Can Rossell
L’execució de les
obres de pavimentació
de l’entrada del poble
es van començar just
abans de Setmana
Santa i s’han acabat
recentment. Les tasques de paleta les ha realitzades l’empresa Construccions Rubio SCP, i
les obres de pavimentació l’empresa especialitzada en asfalts Tecnología de Firmes SA, totes
dues del municipi. A l’obra de pavimentació que
ja es va explicar a l’anterior revista, s’ha afegit la
reparació i millora de la vorera de la banda sud
del carrer, i també la substitució d’un tram de 35
metres de la canonada de distribució d’aigua
potable del poble.

Regidoria
d’Urbanisme

Plaça dels Casots
A finals d’abril van començar les obres de finalització de la primera fase de la plaça dels
Casots. L’execució de l’obra s’ha endarrerit a
causa que la primera unitat d’obra que calia
realitzar corresponia als moviments de terres
i construcció del mur de pedra. La vorera i la
rampa es pavimentaran amb formigó, s’acabarà
el tancament del recinte amb mur de formigó,
es construirà un banc allargat per seure davant
la pista de jocs, i s’instal·laran una font i un desguàs d’aigües. Es col·locarà un parell de porteries de futbol sala i una barana per evitar la
caiguda davant la pista de jocs.

Urbanització del carreró Pere Grau de Lavern
Amb motiu de l’esllavissada de terres que es va produir al carrer Pere Grau de Lavern i del risc que comportava per a les edificacions veïnes, afegit al fet que
el pas va quedar tallat, es va demanar una subvenció
al Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat i es va
elaborar un projecte d’urbanització del carrer.
Aprovat el projecte, es va fer un concurs per a la
contractació de les obres i es van adjudicar a l’empresa que va fer l’oferta més avantatjosa, en aquest
cas Construccions F. Munné SL. El finançament de les
obres es fa en part amb la subvenció concedida, una
altra part corre a càrrec de l’Ajuntament i la resta es
cobreix amb la contribució dels veïns.
Actualment les obres es troben gairebé acabades,
s’ha estabilitzat el talús amb mur d’escullera i s’ha
aconseguit en alguns trams una major amplària que la
inicialment prevista.
carretera per obtenir una millora en el pas i més seguretat per als vianants.

A part de les obres contemplades al projecte, s’ha reformat la vorera del final del carrer amb la trobada a la
4
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Accés al poble de Ca l’Avi
L’Ajuntament de Subirats ha signat un conveni amb la Diputació de
Barcelona en el qual aquest darrer
organisme es compromet a millorar
l’accés al poble de Ca l’Avi i l’Ajuntament a cedir els terrenys necessaris per a les obres. L’Ajuntament ha
comprat els terrenys necessaris i els
ha cedit a la Diputació, i aquesta començarà les obres properament.
Les obres consisteixen en el redreçament de la corba i la creació d’un
carril paral·lel per a l’accés.

Obres de construcció d’una rotonda a la carretera C-243b
al seu pas per la Urbanització Casablanca
El dia 18 de maig vinent començaran les obres
de construcció d’una rotonda a la carretera de
Sant Sadurní a Gelida, al pas per la urbanització
Casablanca. Aquest rotonda es situa a l’alçada
dels carrers Major i de les Moreres.
Les obres consisteixen en el canvi de traçat de
la carretera, de manera que la corba existent de
sortida cap a Sant Sadurní queda substituïda per
un traçat gairebé recte, i en la construcció d’una
rotonda que reguli el trànsit de la carretera, millorant l’accés i obligant a la reducció de velocitat.
Les obres, les realitza íntegrament la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament contribueix en la
despesa de construcció d’un pas soterrat al final
del carrer dels Lledoners, que en un futur es preveu que comuniqui la part nord amb la sud de la
urbanització per sota de la carretera.

Reforç de la passarel·la d’Ordal
El dia 27 d’abril passat es van començar les obres de reforç de la passarel·la
d’Ordal. Aquestes obres són necessàries per garantir la seguretat dels vianants
ja que es troba en mal estat i consisteixen en el reforç de les bigues laterals
amb perfils metàl·lics, el canvi del terra
de la passarel·la, la reparació dels elements metàl·lics que es conserven i la
instal·lació d’un acabat als laterals.
Per poder treballar ha estat necessari
de treure l’element del seu lloc i situar-lo
al costat de la carretera, on es faran les
intervencions de reparació. Un cop acabades es tornarà a col·locar. També es
rebaixarà l’alçada dels pilars de suport
per tal d’abaixar l’alçada i així, en un
futur, aconseguir un accés adaptat amb
rampes.
5
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Festa del Medi Ambient
El diumenge 19 d’abril va
tenir lloc la quarta edició de
la Festa del Medi Ambient, al
nucli de Lavern. Els visitants
van poder gaudir d’estands
informatius, molts tallers infantils i familiars, productes
artesans i ecològics i de proximitat, un mercat de segona mà, jocs gegants de fusta,
exposicions de treballs escolars...

haver molta participació d’estands i molts visitants (més
de 1.000 persones al llarg de tot el matí, amb molt moviment de gent constantment).

Regidoria
de Medi
Ambient

Voldríem expressar-vos el nostre més sincer agraïment a
tots els que vau participar a la Festa del Medi Ambient
del diumenge 19 d’abril (estands, talleristes, participants
al mercat de segona mà, visitants, alumnat i professorat de
les escoles...). Gràcies per fer-la possible!
La valoració que en fem des de l’Ajuntament és molt positiva i per tant això ens anima a seguir treballant en aquesta
línia. S’accepten suggeriments i comentaris per tal de millorar-la.

Tot i que en un principi podia semblar que el temps no
acompanyaria massa, ja que hi havia previsió de ruixats,
al final el dia va aguantar, i la festa va ser tot un èxit. Hi va

Manteniment de franges de protecció contra incendis

La normativa obliga a tenir neta de
vegetació seca i molt aclarida una
franja de 25 metres al voltant de totes
les edificacions situades a menys de
500 metres de zona forestal. Es tracta
de tenir una franja de protecció perimetral de com a mínim 25 metres
d’amplada amb la vegetació arbòria
reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat.

És per aquest motiu que periòdicament, cada 2-3 anys, es va realitzant
el manteniment de les diferents franges que tenim al municipi. Concretament, durant aquest mes de maig
s’ha realitzat el manteniment de les
franges de protecció contra incendis
de la urbanització Muntanya Rodona
i del nucli d’Ordal.

El cost total és de 12.000 €, i el finançament d’aquesta actuació es
realitza a través d’una subvenció de
la Generalitat i amb fons propis de
l’Ajuntament. Els treballs són realitzats per l’empresa Serfo-Esmi, SL, i
la direcció facultativa i la coordinació
de seguretat i salut per part de l’empresa AdEdMa.

Servei de recollida d’oli vegetal usat
Recentment s’han ampliat els punts fixos
de recollida d’oli vegetal, amb la col·
locació de cinc nous contenidors.
En aquests contenidors de color taronja,
s’hi poden dipositar ampolles de plàstic plenes d’oli de cuina usat, sense haver-les de buidar, i per tant de forma molt
còmoda i neta. Els trobareu a:

- CANTALLOPS: Al costat dels contenidors de selectiva
- CAN BATISTA: Al costat dels contenidors de selectiva
- URB MUNTANYA RODONA: A l’entrada
de la urbanització, al costat dels contenidors

- SANT PAU D’ORDAL: Plaça Subirats, al
costat d’on s’ubica el Reciclamòbil

- CAN ROSSELL: Al costat dels contenidors de selectiva

- ORDAL: Al costat dels contenidors de
selectiva, c/ Sol (cantonada Av. Barcelona)

- CA L’AVI: Al costat dels contenidors de
selectiva

- LAVERN: Al costat dels contenidors de
selectiva, Av. Zona Esportiva

RECORDEU: També es pot dur l’oli usat
a la deixalleria municipal o dipositar-lo al
Reciclamòbil.
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El Camí del Riu
Cicle d’activitats “Rius amb Vida al
Penedès”
Els Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Sant
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Subirats i Torrelavit, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i Enoturisme Penedès, posen en
marxa aquest mes de març el cicle “Rius amb Vida
al Penedès”, un conjunt d’activitats que es van iniciar l’any passat amb l’objectiu de donar vida als rius
penedesencs, recuperar-los com a espais de gaudi
i propulsar-los com a actiu turístic.
Així doncs, durant la primavera s’han realitzat dues
activitats: una sortida per presentar el Projecte de
millora de punts de cria d’amfibis al Parc del Foix
(28 de març, Santa Margarida i els Monjos), i una
passejada guiada “Un mosaic d’ecosistemes: vinyes i sembrats, el bosc de ribera i la brolla arbrada” (10 de maig a Vilafranca del Penedès).

I és que en els darrers anys des dels diversos ajuntaments s’ha treballat intensament per netejar els
rius i dignificar-ne els entorns, amb un important
esforç en l’aposta pel medi ambient i per donar a
conèixer el potencial turístic del Penedès, sempre
apostant per un turisme sostenible.

En aquesta segona edició del projecte, i per posar
l’èmfasi en la bellesa dels paisatges penedesencs,
s’ha organitzat el Concurs de Fotografia “Immortalitza el camí del riu”, un concurs de fotografia i dibuix
del Mediona-Riudebitlles, l’Anoia i el Lavernó, en
què s’hi pot participar en cinc categories, de 6 a 16
anys. Es tracta d’una activitat dirigida a l’alumnat de
primària i secundària i a un públic familiar. Podeu
consultar les bases a www.elcamidelriu.cat.

Projecte Riu Inclusiu
Enguany s’està iniciant aquesta idea tan ambiciosa,
que consisteix en un projecte de formació i inserció
laboral innovador, que promou la contractació de
persones en atur del territori per a la realització de
feines en benefici de la comunitat, en el marc d’un
pla intermunicipal. Es vincula al projecte de recuperació mediambiental “El Camí del Riu”, aprofitant
de forma respectuosa les conques dels rius BitllesAnoia-Lavernó, com a font de riquesa mediambiental, ocupacional, turística i comunitària.

I finalment, el diumenge 8 de novembre, a les 11
del matí al Casal de Cultura de Torrelavit es podrà
dur a terme un Taller pràctic de fotografia de natura. El mateix diumenge es lliuraran els premis del
concurs.

El Camí del Riu: un projecte
supramunicipal

Un projecte en clau territorial i multifuncional, en el
qual es coordinen cinc municipis i els diferents serveis socials, mediambientals i d’ocupació.

L’any passat es va dur a terme la primera edició
d’aquest cicle d’activitats, arran de la presentació el
mes de març del projecte “El Camí del Riu”, nascut
d’un compromís polític de l’any 2008 i que vertebra
de manera supramunicipal els rius Mediona-Bitlles,
el Lavernó i l’Anoia al llarg dels municipis de Sant
Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d’Anoia i Subirats, als quals es va
afegir el projecte Molí del Foix de l’Ajuntament dels
Monjos i el projecte de la riera de Llitrà, de l’Ajuntament de Vilafranca, un projecte ambiciós que té per
objectiu posar en valor el patrimoni natural fluvial
d’aquests municipis.

Així doncs, a la pràctica comporta la creació d’una
brigada mixta, amb integrants de tots els municipis participants (persones derivades dels serveis
socials dels municipis, i contractades i coordinades per l’empresa d’inserció Nou Set), en el marc
d’un acompanyament sociolaboral que contempla
la capacitació professional, formació transversal
i contractació laboral efectiva. L’objectiu, a més a
més de la integració laboral d’aquestes persones
i la seva formació, és poder treballar per recuperar
els espais naturals del projecte ambiental del Camí
del Riu, i per tant participar en actuacions de millora
en espais públics i d’interès natural dels municipis.
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Nou èxit de la cursa de muntanya
Correbocs d’Ordal

Regidoria
d’Esports

Tot i la coincidència amb altres curses el mateix dia, finalment es van inscriure uns 320
participants en aquesta edició
de la Correbocs 3.0, fet que la
consolida com una de les curses referents a la comarca.

La cursa de les muntanyes d’Ordal, Correbocs 3.0, organitzada com cada any per l’Ateneu Ordalenc amb la col·
laboració del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats
i el Patronat de Turisme de Subirats, així com caves i cellers de Subirats, comerços del municipi i del Penedès,
torna a ser molt valorada a nivell tècnic pels participants
que agraeixen poden gaudir dels camins i corriols de la
serralada d’Ordal i de la diversitat de paisatges del nostre
municipi.

compartit la festa d’un poble, i es van sentir acompanyats
abans, durant i després de la cursa.

Un any més cal agrair la col·laboració de les ADF de Subirats i la de tot el poble d’Ordal, que amb més de 150 voluntaris col·laborant desinteressadament van fer possible que
tots els participants marxessin amb la sensació d’haver

La classificació completa de la cursa, la podeu consultar
al web: www.correbocs.com. Cal destacar la bona participació també de corredors locals, que van fer un molt bon
paper.

Es posen en marxa les piscines municipals d’estiu
El 13 de juny es posen en marxa les dues piscines del
municipi de Subirats, que romandran obertes fins al 30
d’agost.

- Vals de 10 entrades, infantils 26 € i adults 32 €.

Com cada any, l’horari de bany serà:

Els menors de 5 anys i els majors de 65 anys tenen
l’entrada gratuïta

- Abonaments per a tota la temporada, infantils 40 € i
adults 44 €.

- Piscina d’Ordal: de 10 a 19 h

Els preus d’accés son:

Les entrades, l’abonament de tota la temporada i els
vals de 10 entrades, els podeu adquirir als bars de les
piscines. Recordeu que comprant tres abonaments familiars el quart serà gratuït (el de més baix cost).

- Entrada d’un dia, infantils de 5 a 15 anys 3,20 € i
adults de 16 a 64 anys 4,20 €.

Els abonaments son unipersonals i intransferibles i
seran vàlids per a les dues piscines municipals.

- Piscina de Sant Pau d’Ordal: d’11 a 20 h

Cursets de natació a les piscines de subirats 2015
Major. Les classes d’aiguagim seran els dimarts i dijous de 18 a 19 h.

A la piscina de Sant Pau d’Ordal els cursets comencen el dilluns 29 de juny i finalitzaran el dissabte 25 de
juliol amb la festa de cloenda. Com a novetat, aquest
any realitzarem aiguagim els dilluns i els dimecres de
19 a 20 h i durant les quatre setmanes que duren els
cursets.

Aquest any també podreu realitzar les inscripcions als
cursets de natació i aiguagim per setmanes.

Els adults també podran optar a realitzar una activitat
combinada: tres dies setmanals de cursets de natació
i dues sessions setmanals d’aiguagim.

Podeu trobar els fulls d’inscripció a les piscines
municipals, a l’Ajuntament i al web
de l’Ajuntament
http://www.subirats.cat/

A Ordal els cursos s’iniciaran el dilluns 6 de juliol i finalitzaran el dissabte 1 d’agost, coincidint amb la Festa
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Mulla’t 2015 a les piscines de Subirats
El proper diumenge 12 de juliol al matí se celebrarà a les dues piscines de Subirats
la diada mundial benèfica: MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, la recaptació
de la qual es destinarà íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple per lluitar contra
aquesta malaltia.
La passada edició es van recaptar 1.669 €, diners que van contribuir a realitzar
més de 300 atencions a recents diagnosticats i acompanyament en l’evolució de la
malaltia, 22.771 atencions als hospitals de dia de neurorehabilitació, 1.651 serveis
d’orientació, formació i inserció social i 500 atencions a persones amb esclerosi
múltiple al seu domicili. La campanya “Mulla’t” és la segona causa que recapta més
diners a Catalunya, després de la Marató de TV3.
Aquest any volem tornar a comptar amb la col·laboració de tots els veïns i les veïnes
del nostre municipi, així com del bestiari festiu i entitats del municipi, per fer una
gran festa de la solidaritat. Us hi esperem!

Torneig Futbol
7 Infantil 2015

Trobada Curses
d’Orientació

Després de l’èxit com a coorganitzadors de l’anterior
edició del Torneig, el nostre
municipi participarà un any
més al Torneig Comarcal de
Futbol 7-Copa Penedès TVGran Premi CCAP, organitzat
pel Consell Comarcal amb la
col·laboració de Vilafranca Televisió.

Un any més se celebra la
trobada multiesportiva entre
les tres escoles de Subirats.
Aquest esdeveniment, impulsat per la Regidoria d’Esports,
compta amb la col·laboració
de la ZER i arriba aquest any a
la seva tercera edició.

L’any passat l’equip subiratenc participava a casa i va
disputar la final contra l’equip
de Sant Cugat Sesgarrigues,
que es va proclamar campió
del torneig. Aquest any, la seu
serà a Sant Martí Sarroca i les
dates el 27 i el 28 de juny.
Aquest any Subirats hi participa amb una selecció de nens
i nenes del municipi nascuts
els anys 2001 i 2002 que esperem que ens tornin a situar
capdavanters. Us animem a
participar-hi!

Aquest any, la trobada té
com a punt d’interès les curses d’orientació i es realitzarà
a l’escola i pista d’Ordal, un
poble molt vinculat a aquest
tipus de curses, ja que des de
fa anys organitzen una cursa
d’orientació dins dels actes de
la Festa Major.
L’esdeveniment comptarà amb
la participació d’uns 300 nens
i nenes d’entre 3 i 12 anys i la
col·laboració dels mestres de
les escoles i monitors subcontractats per la Regidoria d’Esports.

Millores a les
instal·lacions
esportives
Com ja es ve realitzant en els
darrers temps, al llarg de l’any
es van fent petites reparacions
i millores a les instal·lacions
esportives que estan deteriorades pel pas del temps.
Gràcies a una subvenció per a
la millora del material esportiu
de la Diputació de Barcelona,
properament es realitzarà la
compra d’unes porteries de
futbol sala per a la pista d’Ordal i es substituiran les xarxes
de protecció de la pista poliesportiva de Sant Pau, que
estan molt malmeses.
També està previst reposar el
joc de porteries de futbol sala
a la plaça del centre del carrer
del Parc a Ordal, on hi havia
els mòduls de l’antiga escola.

Torneig d’estiu futbol 7 amateur
Subirats 2015
Torna el torneig d’estiu de futbol 7 amateur que com cada any, des de fa tres, es jugarà
durant el mes de juliol al camp de gespa de Sant Pau d’Ordal i que està organitzat per la
Unió Esportiva Sant Pau, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats.
El preu d’inscripció per equip és de 200 € i us hi podeu apuntar trucant al telèfon
619 572 296 o enviant un correu electrònic a: u.e.santpau@gmail.com
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Càpsules informatives per a joves
Durant el mes de juny es faran també dues xerrades més;
la primera, el dijous 4 a les 7 de la tarda, sobre “Treballar
a l’estranger”, amb informació sobre pràctiques professionals i sobre feina temporal o de llarga durada a l’estranger.
La segona, el dijous 11 de juny a les 7 de la tarda, sobre
“Dispensació responsable d’alcohol a les festes majors”,
adreçada als membres de grups o entitats que atenen les
barres de bar durant les festes majors i altres actes festius.
Aquestes càpsules es faran a l’aula de formació del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.

Durant el mes de maig s’han
realitzat dues sessions informatives per a joves a l’Oficina
Jove de l’Alt Penedès. La primera, sobre “Sensibilització a
l’emprenedoria”, per als joves
que tenen una idea de negoci, volen crear una empresa o
volen fer créixer la seva pròpia empresa. La segona, sobre “L’habitatge per als joves”,
per presentar l’oferta de pisos i cases de lloguer del Servei
d’Habitatge del Consell Comarcal, per explicar els drets i
els deures dels llogaters i dels compradors d’un habitatge
i per conèixer els ajuts per pagar el lloguer que faciliten
l’emancipació dels joves del domicili familiar.

Regidoria
de
Joventut

El Ple municipal
aprova el Pla Local
de Joventut
2015-2018
El Ple del Consistori del passat 18 de
maig va aprovar el Pla Local de Joventut de Subirats 2015-2018. Aquest document, que és la base per establir les
polítiques de joventut que han de regir
al nostre municipi en els propers anys,
ha estat elaborat en col·laboració amb
diferents grups de joves del municipi i també amb referents associatius
d’entitats en les quals participa sovint
el jovent.

L’assistència a les càpsules informatives és gratuïta;
només cal inscriure-s’hi prèviament a través del web del
Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
o al Subijove de Subirats. Per a més informació també
podeu contactar amb la tècnica municipal de joventut.

Penedès FM Subirats Taller de ràdio per a joves
Des de la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb Penedès
FM Subirats, s’està treballant per dinamitzar uns tallers de ràdio
adreçats als joves de manera que la ràdio municipal pugui obrirse a tot el municipi més enllà del que és sintonitzar la freqüència.
La idea seria poder oferir als joves l’oportunitat d’endinsar-se
en el món de la ràdio i poder conèixer el funcionament intern
d’aquest mitjà, per poder alhora vincular-los al funcionament de
la ràdio municipal, participant en debats, proposant temes d’interès per als joves i fins i tot, per què no, podent crear un espai
radiofònic fet per i per als joves.
Creiem que es tracta d’un projecte engrescador i és per això
que us convidem a participar-hi. Els que hi estigueu interessats
podeu adreçar-vos a la Sílvia, tècnica de Joventut.

Finalitzen els cursos d’anglès, Word i Excel

Regidoria de
Promoció
Econòmica

El primer semestre de l’any
la Regidoria de Promoció
Econòmica ha organitzat tres
cursos totalment gratuïts per
a subiratencs i subiratenques.

El darrer curs organitzat ha estat d’Excel i hi han participat quinze persones.
Tots aquests cursos es realitzen a l’Ajuntament de
Subirats en horari de 19 a 20 hores i estan oberts a tothom, tot i que es prioritza l’assistència de les persones
en atur i/o empadronades al municipi. Per a les persones de fora del municipi el cost del curs és de 20 euros.

El primer curs va ser d’anglès
inicial i va comptar amb l’assistència de deu alumnes. El resultat va ser tan satisfactori que tots els assistents van manifestar la voluntat
de continuar amb la formació.

La voluntat de la Regidoria és continuar oferint aquest
tipus de formació subvencionada. La programació dels
propers cursos es comunicarà al web www.subirats.cat
i a les cartelleres municipals. Qui desitgi rebre aquesta
informació per correu electrònic pot sol·licitar-ho enviant un correu a l’adreça formacio@subirats.cat.

El segon curs va ser de Word i es va dur a terme el mes
d’abril. En aquest curs hi van participar nou alumnes,
tots del municipi.
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Tallers per al foment de l’ocupació
L’Ajuntament de Subirats ha organitzat dos tallers per al foment de l’ocupació.
El primer taller, Tinc més de 45 anys
i no tinc feina. Què faig? S’ha dut a
terme els dies 19, 20 i 21 de maig de
9.30 a 14.30 h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Subirats.
Els objectius d’aquest taller han estat
aprendre a identificar els recursos
propis que ens orientin cap a l’èxit
recuperant la confiança i la motivació. Cap a on estem dirigint la nostra
energia? En aquesta formació s’ha
vist que sempre hem de mantenir una
visió optimista i generar l’energia i la
il·lusió necessàries per adaptar-nos
a les necessitats del mercat laboral
actual i poder superar els obstacles.
El segon taller, Coaching, autoconeixement, motivació i recursos per a

Regidoria
de
Cultura

un millor posicionament professional,
s’ha realitzat els dies 1, 3, 8, 10 i 15
de juny de 9.30 a 13.30 h a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Subirats.
Els objectius d’aquest taller han estat
establir un espai de treball i reflexió
on els demandants d’ocupació, a través de la metodologia del coaching
i l’acompanyament d’un coach, han
pogut:
•A
 ssolir un millor coneixement d’ells
mateixos, les seves fortaleses i els
seus aspectes a millorar, i la seva
forma de funcionar davant del tema
de l’ocupabilitat.
•A
 dquirir recursos per posicionar-se
de la forma més òptima possible
davant del context laboral actual.
•R
 econèixer el seu sistema únic de
creences i valors que té un efec-

te directe, limitant o possibilitant,
sobre l’assoliment dels seus objectius.
• Aprendre tècniques per la gestió de
les emocions davant de situacions
complicades dins l’àmbit professional i/o personal.
• Definir un objectiu laboral i un pla
d’acció adequat a cada participant.
• Participar en pràctiques per a solucionar dificultats i desenvolupar
competències.
• Treballar la motivació, el poder
personal i la responsabilitat, en un
espai de confiança i respecte, en
grup i guiats per un coach.
Ambdós tallers han estat gratuïts i
oberts a tothom tot i que s’ha prioritzat l’assistència de les persones empadronades al municipi.

L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa d’Espais
de Memòria Democràtica de Catalunya

Recentment l’Ajuntament de
Subirats ha signat un conveni amb el Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya per tal d’adherir-se
a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, amb l’objectiu de recuperar
la història recent del nostre país, a través de la posada
en valor, senyalització i difusió del patrimoni memorial del
període 1931-1980.
Aquest conveni té per objecte la integració de l’Ajuntament de Subirats, com a secció, a la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya.

l’identificador genèric dels espais i de les rutes de la memòria.

L’Ajuntament de Subirats assumeix els compromisos genèrics i específics següents:

- Complir amb les pautes metodològiques i els manuals
tècnics de senyalització del Memorial Democràtic.

- Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, conservació i difusió d’acord amb els
criteris generals del Memorial Democràtic i aquells que
s’estableixen per mutu acord.

- Garantir un bon accés al lloc objecte de visita.
- Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al
voltant de la memòria democràtica i els espais de memòria del municipi de Subirats.

- Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què aquest ho sol·liciti, en la mesura de
les seves possibilitats.

- Programar conjuntament i comptar amb la participació
del Memorial Democràtic en tots els actes o activitats
sobre memòria democràtica organitzats per l’Ajuntament
de Subirats.

- La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva senyalització.

- Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

- La dotació de personal pel desenvolupament del servei.
- Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i promoure el coneixement de
11
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2ns Premis Castell de Subirats
L’Ajuntament de Subirats ha convocat enguany els 2ns
Premis Castell de Subirats. L’acte es va dur a terme el 2
de maig a la Pista Poliesportiva d’Ordal.

es van lliurar diplomes de reconeixement als fundadors de
l’Agrupació Folklòrica d’Ordal.
Va ser un acte molt emotiu, en el qual els que restaven
d’aquell grup valent que van costejar de la seva butxaca
els primers capgrossos d’Ordal, i les famílies dels que ja
ens han deixat, van rebre amb emoció el guardó i alguns
d’ells, aquells a qui l’emoció del moment els va permetre de parlar, van dedicar paraules de record sentides als
companys de colla d’aquella petita peripècia vital.

Els Premis Castell de Subirats, són uns guardons que
neixen l’any 2014 amb la voluntat de reconèixer les persones, els col·lectius, les entitats i les societats que es distingeixen pels seus triomfs, aportacions a la vida col·lectiva o
que traspassen amb el seu bon treball les fronteres locals,
així com aquells que divulguen el nom, la història i la vida
del municipi.

L’acte, que va ser tot un èxit de participació, va tenir de
convidats els amics del Casal de Conflent i del poble nordcatalà de Catllà, que es trobaven al nostre municipi en el
marc d’una de les trobades de “Pedra seca sense fronteres”, acompanyats de membres del CESUB.

Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància a
la recuperació i la posada en valor de la cultura local, fomentant així la conscienciació del valor que té el segell o la
marca “Subirats” per a tots nosaltres i pels pobles d’arreu.
L’acte va començar a les 11.30 h amb una plantada de
gegants de les colles geganteres de Subirats i la seva
posterior actuació.
Al migdia, l’alcalde Pere Pons, en nom de l’Ajuntament i
dels veïns de Subirats, va fer el lliurament de premis, que
enguany han reconegut la vídua i els hereus de Lluís M.
Hernández, per la divulgació de la llengua esperanto i la
creació i el manteniment d’aquest llegat que constitueix
el Museu-Biblioteca a Sant Pau d’Ordal; i l’Agrupació Folklòrica d’Ordal, pel seu 50è aniversari que s’inicià amb la
construcció dels caps grossos que avui desfilen encara a
les cercaviles de Festa Major. A banda dels guardonats,

Conferència “La reforma fiscal del món associatiu”
El 27 d’abril es va dur a terme, a
la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Subirats, la conferència La reforma
fiscal del món associatiu, a càrrec de l’assessor Roger Santiago
i adreçada a totes les entitats del
municipi.
Tot i que aquesta conferència ja
s’havia realitzat tres vegades a Vilafranca organitzada pel Consell
Comarcal i adreçada a les entitats
de tots els municipis de la comarca, es va creure convenient demanar al mateix ponent de repetir-la a

Subirats per tal de facilitar la informació de forma més propera a les
entitats del municipi.
L’objectiu d’aquesta conferència
era informar les entitats sense finalitat lucrativa de les seves obligacions fiscals i clarificar l’errònia
idea que malgrat que les entitats
no tenen afany de lucre i que se
sostenen fonamentalment amb les
aportacions dels seus socis, han
de complir quan fan determinades
activitats amb unes obligacions de
caire administratiu i documental.
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Tot i que és improbable que donat
el migrat volum de la seva economia tinguin cap inspecció fiscal, és
bo conèixer els requisits que legalment haurien de complir.
La conferència, que fou molt participativa, malgrat l’escassa assistència, es va centrar sobretot en
destacar les novetats que recull el
RDL 1/2015, de 27 de febrer, en
relació a l’Impost de Societats, i
aclarir conceptes i supòsits que es
donen per assentats i no són del tot
certs.
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Un any més, cultura a la fresca
Seguint el camí encetat l’any passat hem esbossat aquest any unes
quantes actuacions més a la fresca
de l’estiu en masies i indrets singulars
del nostre municipi.
A les darreries de la legislatura, tot i
l’acumulació de coses que cal tancar a darrera hora, hem enllestit la
programació de les Nits a la Fresca
d’enguany, que com ja es habitual
compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació
de Barcelona.
Tot i que el programa detallat i confirmat, el rebreu a casa vostra amb
aquesta revista, ja us podem avançar
algunes de les actuacions previstes
per a aquest estiu.
Dues cases pairals obren enguany
les seves portes a una actuació. Als
jardins de la històrica casa senyori-

al de Casa Ravella d’Ordal podrem
fruir la nit del 26 de juny d’un concert
de guitarres en el qual l’Strings Guitar Trio ens portarà música diversa,
des de Paco de Lucia a Django Reinhardt, George Benson i Wes Montgomery, repassant diversos estils com
el pop, el jazz, el gipsy, la rumba, el
flamenc, etc.
Més intimista, el 24 de juliol, a la cava
d’Oliver Viticultors al Maset de Cal
Xic, la corda mes clàssica, violins,
viola i violoncel, del Quartet Ensems
desgranarà peces conegudes dels
grans clàssics com Bach, Händel,
Mozart, Beethoven, Bartók; d’autors
catalans com Pau Casals, Lamote de
Grignon, Toldrà; i també de bandes
sonores de pel·lícules, música celta,
estàndards de jazz, etc. Acostumen
a presentar cadascuna de les obres
per tal de fer-les més entenedores i

per un major gaudi, de manera que
aconsegueixen que els concerts siguin molt propers al públic.
Al Castell de Subirats amb la superba vista des del mirador, l’11 de juliol
les veus de la Coral Laroc ens oferiran
el seu esplèndid repertori musical. La
Coral Laroc cultiva un ventall de cançó
variada, que els darrers anys s’ha orientat preferentment cap a la música
gospel i llatinoamericana, amb la qual
ens ofereix una vetllada esplèndida.
Com altres anys mantenim també
una actuació sardanista que, tot i que
com és tradicional és al migdia, la
incloem al programa de les Nits a la
Fresca.
I encara per determinar, alguna actuació musical més lúdica i festiva
complementarà l’estiu als barris de
Subirats.

Instal·lada la senyalització d’un recorregut pel
castell de Subirats
L’Ajuntament de Subirats ha implementat recentment una
senyalització al castell de Subirats que permet als visitants
fer un recorregut pautat pel monument.

Els treballs de senyalització ara instal·lats s’han de situar
en el desenvolupament del conveni per dur a terme el Pla
Director del castell de Subirats signat amb el Bisbat de Sant
Feliu, que comporta la cessió a l’Ajuntament de la zona històrica del castell i permetrà una col·laboració i un ús consensuat de la resta del conjunt històric que serà profitosa
sens dubte per tots plegats. Han estat finançants per l’Ajuntament de Subirats i la col·laboració econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta senyalització consisteix en la col·locació de set
elements al llarg del recorregut que expliquen, en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès, la història del castell de Subirats i cadascuna de les seves parts.
Així doncs, trobem una cartellera de benvinguda, un faristol del fossat i un del temple de Sant Pere del Castell, un
del monòlit del castell de Subirats i tres faristols més, del
recinte sobirà, del baluard i de la muralla perimetral.
També s’han col·locat en algunes zones baranes de seguretat que, de forma discreta i ben integrada i sense malmetre visualment el conjunt de les restes, ens permet un
recorregut còmode al voltant del monument.
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Festa de la Gent Gran 2015

Regidoria
de Gent
Gran
diferents nuclis.

Des de l’Ajuntament de Subirats fa anys que s’aposta per
la gent gran. Des de la Regidoria de Gent Gran es treballa
per millorar i reforçar el servei a les persones grans des
de diferents vessants com l’assistència domiciliària, la promoció de la salut i l’autonomia, el lleure, etc. I en aquesta
vessant del lleure és on emmarquem la festa de la Gent
Gran, un aplec que va arrossegar més de 200 persones
dels diferents racons del municipi.

El 22 de març va tenir lloc la
Festa de la Gent Gran 2015,
un esdeveniment que té per
objectiu posar en valor la gent
gran del nostre municipi. La
festa, que se celebra cada
dos anys, és també un espai
de trobada entre la gent de

La jornada, que va comptar amb la presència del diputat
de Benestar Social Josep Oliva, va iniciar-se amb la recollida amb autocar des dels diferents nuclis i el trasllat
a Sant Pau, on els nostre avis i àvies van poder gaudir de
l’espectacle de l’Esbart Rocasagna de Gelida. La festa va
continuar amb un dinar al Restaurant Sol i Vi i una estoneta
de ball, que es va allargar fins ben entrada la tarda.

Subirats és un municipi “gran”, gran en extensió, però gran
també en capital social i cultural, i gran pel que respecta
a l’edat dels seus veïns. Més dels 15% dels subiratencs i
subiratenques supera els 70 anys i si tenim en compte els
majors de 65 anys estem parlant de prop d’un 25%.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem donar les gràcies
a la gent gran del municipi per l’alt grau de participació.
Vivim temps de crisi econòmica, temps complicats, però
no podem oblidar l’esforç diari dels nostres avis i àvies, el
seu compromís i la seva experiència per fer front als reptes
de futur. Ara els necessitem més que mai. Moltes gràcies!

Les estadístiques ens diuen que les persones cada cop
vivim més, l’envelliment de la població constitueix una de
les transformacions socials més importants del segle XXI.
Per això des dels municipis hem de garantir la inclusió social i la participació activa del col·lectiu de gent gran.

Bona acollida del cicle de xerrades adreçades a la gent gran

La Regidoria de Gent Gran ha organitzat als mesos d’abril i maig un cicle
de xerrades adreçades a la gent gran
i relacionades amb temes de salut i
seguretat que ha tingut força èxit de
participació. Les xerrades, que han
tingut lloc a diferents punts del municipi, tenen la intenció d’arribar al
màxim de persones possible.
El 27 d’abril, al Centre Cultural de
Can Rossell, va tenir lloc una xerrada
amb el títol “Prevenció d’accidents

domèstics” dins del programa de
prevenció de la salut de la Diputació
de Barcelona, a la qual hi van assistir
més d’una desena de persones.
El 7 de maig, a Can Batista, es va
realitzar una xerrada amb el títol Alimentació saludable. També aquesta
activitat va tenir molt bona acollida i
hi van participar persones grans de
Can Batista i Lavern.
Com a novetat, i amb la col·laboració
de la FATEC, s’ha organitzat una xer14

rada sobre la prevenció de l’ictus,
dirigida pel Dr. Eduardo Rojas, al Patronat Familiar dels Casots.
En els darrers anys la Regidoria de
Gent Gran ha anat promocionant
aquest tipus de xerrades i tallers en
l’àmbit de la salut i la seguretat a
gairebé tots els nuclis i està previst
implantar en breu una sèrie de tallers
per a la promoció de la salut emocional de les persones grans.
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Ampliació d’aula i sala polivalent a
l’Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
Durant les vacances escolars
s’aprofitarà per realitzar obres
al nivell soterrani de l’escola
Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal. Durant la construcció de
l’escola va quedar un espai interior sense condicionar que fins aquest moment servia
de magatzem de material divers.

El propòsit d’arranjar aquest espai és el d’ampliar una
aula-seminari adjacent, per tal que tingui la mateixa capacitat que les altres, i també distribuir una sala per a
ús polivalent i un petit magatzem. A les parets s’obriran unes portes grans d’accés a la sala des del pati
d’esbarjo i unes finestres per a ventilació i il·luminació
interior. Les obres tindran un cost de 33.000 €.

Regidoria
d’Ensenyament

Casal d’estiu a les escoles i llars de Subirats
La Regidoria d’Ensenyament organitza, com cada any, el casal d’estiu de les escoles de Sant Pau d’Ordal i

Lavern així com de les tres llars d’infants municipals, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l’Alt
Penedès.
El casal d’estiu és una proposta lúdica, esportiva i educativa en què es faran activitats variades: tallers,
esports, excursions, sortides, piscines, totes adaptades a cada grup d’edat. Els grups d’edat admesos
són de P-3 fins a 6è.
Casal d’estiu de les escoles
Les dates del casal són del 22 de juny al 31 de juliol i l’horari, de 9 a 13 hores.
Enguany, el casal se centralitzarà a l’Escola Sant Jordi, a Sant Pau d’Ordal. Els alumnes de Lavern tindran servei de transport gratuït amb monitoratge.
El preu de cada setmana és de 40 € per alumne i per a tot el casal (cinc setmanes) és de 185 €.
Casal d’estiu de les llars d’infants
Les dates del casal són del 22 de juny al 17 de juliol i l’horari, de 9 a 13 hores, amb possibilitat de menjador i monitoratge de 13 a 15 hores.
La llar d’infants de Sant Pau d’Ordal acollirà els alumnes de Sant Pau i Lavern (incloent els nadons) i
a tal efecte, hi haurà servei de transport gratuït amb monitoratge. La llar d’infants d’Ordal acollirà els
alumnes d’Ordal.
El preu de cada setmana és de 40 € per alumne (45 € per als alumnes nadons) i per a tot el casal (quatre
setmanes) és de 155 €. El preu del menjador per a una setmana és de 30 € i per a tot el Casal, 115 €.
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Llar d’Infants Els Pardals - Ordal
Els Pardals experimentem i pintem amb xocolata! Hem descobert que a més a més de pintar la podem olorar,
tastar... És molt dolça i bona! Nyam, nyam, ens encanta!

Llar d’Infants Els Cargols - Lavern
Al març els nens i les nenes de la Llar d’Infants Els Cargols vam anar a visitar el forn i la botiga del poble perquè
treballàvem els aliments. El que més ens va agradar va ser el racó de les llaminadures de la botiga i els croissants
de xocolata del forn.

Llar d’Infants L’Esquirol - Sant Pau d’Ordal
Amb l’arribada de la primavera els nens i les nenes de la Llar d’Infants L’Esquirol hem sortit a passejar i aprofitant
la caminada, tot gaudint de la natura, ens hem fixat en els insectes: formigues, marietes, escarabats... Però n’hi ha
un que ens ha cridat més l’atenció: les abelles. Per aquest interès hem animat les famílies que portessin informació
de les abelles. Hem explicat contes, hem cantat cançons i també hem anat a veure l’apicultor Salvador Mallofré,
que ens ha explicat moltes més coses.
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RACÓ DE LES ESCOLES
Criem marietes a l’Escola Subirats de Lavern

Aquest curs els alumnes de cicle superior de l’escola
de Lavern hem estat criant marietes perquè ens ajudin
a tenir cura del nostre hort.
Les marietes són els nostres petits ajudants de l’hort
que eliminen els paràsits, com el pugó, que apareix en
aquesta època de l’any i que s’alimenten de les faveres
de l’hort fent malbé les plantes.

Considerem molt important que els alumnes de l’escola
coneguin els animals que ens envolten i valorin el seu
paper fonamental dins l’entorn natural del municipi de
Subirats.

Aquest projecte didàctic engloba dues vessants curriculars, per un costat el treball de medi natural amb
l’estudi dels invertebrats i per l’altre, el fet de conèixer
i aplicar tècniques sostenibles que respectin l’entorn
natural preservant el medi ambient.

Aquest treball va ser presentat a la Festa del Medi Ambient del 19 d’abril, conjuntament amb la representació plàstica de 121 marietes elaborades pels mateixos
nens i nenes de l’escola amb envasos d’ampolles en
desús.

El mes de febrer van arribar les marietes en forma de
larva i les vam anar alimentant amb un preparat de
nèctar i mel. Quan van fer tot el procés maduratiu les
vam deixar a l’hotel dels insectes al costat de l’hort perquè poguessin créixer i reproduir-se.

Escola Subirats
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A l’Escola Sant Jordi...
El dia 23 d’abril van celebrar una de les festes més
importants per els catalans i les catalanes: Sant Jordi.
Els nens i les nenes de cicle superior van fer una parada de llibres i roses. Es van organitzar per torns, per
tal d’oferir un millor servei en la venda dels productes.
Hi havia tot tipus de llibres: per a adults, per a joves,
per a infants... Els guanys de la parada es destinaran a
la campanya de l’escola “Cap nen sense colònies” i a
material escolar per a l’Escola Sant Jordi de Mendefera.
Entre aquests llibres n’hi havia dos d’especials: Etiòpia,
un país de llegenda i No ploris, mami. Els diners recaptats en la venda d’aquests dos llibres aniran destinats
uns per ajudar a fer un orfenat a Etiòpia i el del Pau
Massana a investigar malalties greus infantils.

Per ajudar-los a plantar van venir l’Eudald Massana, el
pare de l’Isaac; el Lluís Raventós, el pare de l’Aran; i el
Fèlix Massana, el pare de la Júlia.

La gent del poble va gaudir molt d’aquesta diada de
Sant Jordi, perquè els va acompanyar un bon temps i
un sol esplèndid.

Abans d’anar cap a la vinya van fer parelles i quan van
arribar cada parella es va encarregar de plantar un
cep. Primer els pagesos havien de fer un forat amb un
tub que estava connectat al tractor i que també tirava
aigua, així la terra s’estovava i es regava. Després l’Eudald i en Fèlix tallaven una mica les arrels del cep i el

A la vinya dels nens, planten els ceps
El dia 27 d’abril la meitat dels nens i nenes de l’escola
Sant Jordi van anar a plantar ceps a la feixa de dalt de
la vinya dels nens.
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donaven a la parella que l’havia de plantar. Els nens
l’havien de posar dins del forat molt endins i després
tapar el forat amb l’aixada, primer amb terra humida i
després amb terra seca.

bords. Finalment van reservar un cep de cada varietat
per plantar al pati petit de l’escola.

Els ceps a dalt de tot portaven cera de color verd que
protegien l’empelt. En total van plantar 24 ceps de la
varietat macabeu, 24 de parellada, 20 de xarel·lo i 4 de

Nenes i nens de cicle superior

La Festa de l’Arbre 2015 (25/26 d’abril)
El cap de setmana del 25/26 d’abril vam celebrar com
cada any a Ordal la Festa de l’Arbre.
Els nens i les nenes de l’Escola El Montcau van fer diferents manualitats com ara papallones i plantes de colors per guarnir el parc de la Immaculada i van exposar
els seus treballs d’aquest curs: els capgrossos petits,
fets amb caixes de cartró, i el seu nou capgròs, fet per
tots els nens de l’escola: el Pagès.
Després dels parlaments i de l’explicació de la seva
feina, els nens i les nenes vam plantar arbustos i aromàtiques i vam dir també els poemes preparats per a
l’ocasió.
Com a cloenda un pica-pica i diversos jocs per acabar
la festa: curses de sacs, estirar la corda...
També es va decidir que a partir de l’any que ve la
Festa de l’Arbre se celebrarà el cap de setmana del
Dia Mundial de la Natura.
C.S. Escola El Montcau
19

Eleccions municipals

24 de maig del 2015
A L’ALT PENEDÈS

A SUBIRATS

REGIDORS

RESULTATS
Mesa

Cens

Sant Pau
1-U

626

Ordal
1-2-A

493

Vots

%

Nuls

443 70,77%
338 68,56%

%

5 1,13%
0 0,00%

Blancs

%

13 2,93%
7 2,07%

%

%

156 35,21%
148 43,79%

92 20,77%
44 13,02%

%
28
16

%

6,32%

30

4,73%

29

8,58%

207

Sant Joan
2-C

360

210 60,83%

5 2,28%

3 1,37%

81 36,99%

26 11,87%

10

4,57%

35 15,98%

50 22,83%

Lavern
1-3-U

626

471 75,24%

7 1,49%

7 1,49%

235 49,89%

76 16,14%

29

6,16%

24

5,10%

93 19,75%

2.312 1.597 69,46%

20 1,25%

31 1,93%

665 41,41%

264 16,44%

101

6,29%

148

9,22%

368 22,91%

TOTAL

3 2,22%

1 0,74%

45 33,33%

26 19,26%

18 13,33%

30 22,22%

12

8,89%

Font-rubí
CiU 6
ERC-AM 3

Torrelles F.
CiU 6
ERC-AM 2
PSC-CP 2
AETFF! 1

St. Martí S.
CiU 5
AM-CUP-PA 2
Movem-CP 2
ERC-AM 2

Castellví
CiU 6
ERC-AM 3

REGIDORS
1

2

Pere
Pons Vendrell

Llorenç
Ros
Peiron

3

4

Maria Àngels
Piñol
Batet

Luisa Elena
Sueiro Iglesias

5
Carles Morgades
Aguila

COMPOSICIÓ
CONSELL COMARCAL

Amat
Cantí Mallofré

Anna Rosines
Cueto

3

La Granada
EPM-E 5
CiU 4
ERC-AM 1
PSC-CP 1

Vilafranca
CiU 8
PSC-CP 4
CUP 3
ERC-AM 3
VC-E 2
PP 1

Sta. Fe
AISF-FIC 4
CiU 3
Sant Cugat
SC-PM-CP 4
ERC 3

12

35%
30%
25%
20%

264

9

Marcos Pérez
López
148

Castellet
PSC-CP 7
ERC 2
CiU 2

Avinyonet
PM-CP 5
CiU 3
ERC-AM 1

40%

6

Carme
Riba
Ferrer

Olesa
PSC-CP 3
ERC-AM 2
CiU 2
FIC 2

RESULTATS COMARCA
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368
Montserrat
Garcia Pàjaro

Les Cabanyes
CiU 5
l’es-CP 2

Gelida
PSC 7
ERC-AM 3
CiU 1
CUP-PA 1
ICV-EUIA-E 1

Subirats
CiU 5
APS-CUP-PA 3
ERC-AM 2
PSC-CP 1

Olèrdola
ApO-CP 6
CiU 3
ERC-AM 2

Els Monjos
PSC 8
PA-CUP 2
ERC 2
CiU 1

TOTAL CONSELLERS: 33

665
Anna Baqués
Capellades

El Pla
CiU 4
CUP 3
IP-CP 2

St. Sadurní
CiU 5
ERC-AM 4
PSC-CP 3
CUP-PA 2
ICV-EUIA-E 2
PP 1

Pacs
CiU 5
ERC-AM 2

Vilobí
VV-CP 5
SxV 3
CUP-PAAV 1

FONT: Informació provisional facilitada en finalitzar l’escrutini per l’Ajuntament de Subirats.

Candidatura

Torrelavit
CiU 6
FIC 3

94 27,81%
Pontons
PP 4
CiU 3

St. Llorenç d’H.
Entesa-ERC-MES-AM 5
Poble 2.0 5
CiU 1

Puigdàlber
CiU 4
ERC-AM 3

St. Quintí
ERC-AM 5
ME 3
CIU 2
PP 1

119 26,86%

Els Casots
2-B

135 65,22%

Mediona
PSC 8
CiU 2
PP 1

%

6,77%

St. Pere R.
CiU 5
ERC-AM 4
MP-CUP-PA 2

20

15%
10%

CiU

CUP-PA

5%

CP

ICV-EUIA-E-VC

0%

ERC-AM

PP

CiU

PSC-CP

ERC-AM
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CUP-PA

ICV-E

2011

PP

Altres

2015

FIC

Blanc

Poble
Homenatge a Neus Català
En el marc de la commemoració del dia 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, des
de la Regidoria d’Igualtat vam
voler destacar el paper femení
al llarg de la historia a través
de la figura de Neus Català,
una de les moltes dones que
van lluitar i continuen lluitant
pels nostres drets i per construir el país que ara tenim i
que volem, més lliure i més just.

Regidoria
d’Igualtat

A proposta de l’Agrupació Activa de Subirats vam fer un
petit gran gest, presentant al Ple de la Corporació una
moció per penjar al Saló de Plens Municipal el retrat de
Neus Català en commemoració d’aquesta diada i de manera permanent: “(...) si actualment a la Sala de Plens
d’aquest Ajuntament hi ha penjats els retrats dels presidents de la Generalitat, des de la Regidoria d’Igualtat es
vol promoure el reconeixement i el dret de ser-hi representades, també, dones que han treballat pel nostre país i per

Regidoria
de
Benestar
Social

les nostres llibertats, entenent que una societat lliure no
pot funcionar si no es permeten oportunitats idèntiques a
la meitat de la població”.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat i és per
això que el 20 de març en el marc d’una xerrada sobre la
figura de Neus Català, a càrrec de la Rosa Vendrell, es va
penjar el seu retrat al Saló de Plens, per part de totes les
regidores (sis) del Ple.

Ajuts per a arranjaments i ajudes tècniques

L’Ajuntament de
Subirats,
gràcies
a un ajut
de l’Àrea
de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, ha obert una
convocatòria per destinar gran part
d’aquesta subvenció per import de

24.657,74 € a ajudes a les persones
grans i discapacitades.
La primera línia d’ajuts es destina a
alleugerir la càrrega econòmica derivada de les obres d’arranjament
de les llars habituals de les persones
grans i discapacitades amb dificultats
de mobilitat; amb l’objectiu de millorar
les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes.
La segona línia d’ajuts està destinada
a subvencionar part de la despesa

econòmica originada per l’adquisició d’ajudes tècniques que faciliten
el desenvolupament de l’autonomia i
milloren la qualitat de vida de les persones discapacitades.
En ambdós casos caldrà presentar la
sol·licitud a les dependències municipals i es podran justificar despeses
originades des de l’1 de gener del
2011 al 31 d’octubre del 2015. Per a
més informació caldrà contactar amb
els Serveis Socials Municipals.

Crear habitatge
social

Evitar el tall de
subministrament d’aigua

Una de les problemàtiques derivades
de la crisi econòmica ha estat la dificultat de les famílies a l’accés a l’habitatge.
És per això que des de la Regidoria de
Benestar Social, en col·laboració amb
els Serveis Tècnics Municipals, s’ha
estat treballant per habilitar espais municipals per a la creació d’habitatges
socials que donin resposta a aquesta
necessitat entre les persones més desafavorides.

Coneixedor de la problemàtica de determinades famílies desafavorides que estan patint de manera molt severa els efectes
de la crisi econòmica, els quals els porten a haver de prescindir en algunes ocasions dels serveis elementals per manca
de disponibilitat econòmica, l’Ajuntament de Subirats ha signat
un conveni amb Cassa (empresa concessionària de l’aigua)
que estableix els procediments per a la detecció dels casos
de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, així com les
mesures d’actuació i ajuda social per evitar que es portin a
terme talls de subministrament.

Fruit d’aquesta tasca s’ha aconseguit
un ajut de 12.000 € de la Diputació de
Barcelona per condicionar un espai municipal com a habitatge social.

El procediment implicarà que es pugui realitzar un estudi de
la situació particular de cada usuari des dels Serveis Socials
municipals i que l’ordre de tall de subministrament quedi aturada mentre els Serveis Socials no determinin si es tracta d’una
situació de vulnerabilitat i indiquin el procediment a seguir en
cada cas.
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El Museu d’Esperanto de Subirats present als
mitjans de comunicació

El Museu
d’Esperanto de
Subirats
( M E S )
està gaudint darrerament d’un bon ressò
mediàtic. Primer, en un programa
de Ràdio Martorell i, segon, apareixent a Televisió Espanyola.
Quant a la ràdio, es tracta de l’emissora del Baix Llobregat al dial 91,2
de la FM, Ràdio Martorell. El programa que va tractar el tema del
MES s’anomena Sendes i s’emet
cada divendres de 15,30 a 16 h.
Aquest espai està dedicat als camins i als indrets curiosos o peculiars que podem trobar per la zona.
D’aquesta manera, el director del
programa va decidir entrevistar la
Maria Cartró (guia del MES) per
tal de fer conèixer a l’audiència
l’existència d’un museu sobre l’esperanto ben a prop de casa. L’entrevista, que té la durada d’uns deu
minuts, tracta de l’origen del MES
però també de les activitats que es
poden fer a Subirats com a complement d’una visita al museu.

Pel que fa a l’aparició a la televisió,
el divendres 24 d’abril, el programa Para todos la 2, que s’emet
diàriament al migdia a TV2, va dedicar un espai a l’esperanto amb
un reportatge i un col·loqui sobre
aquesta llengua, tot plegat titulat
La llengua perfecta. El breu reportatge introductori, que donava pas
al debat entre tres lingüistes, es va
focalitzar en el Museu d’Esperanto
de Subirats (MES). D’aquesta manera, i en pocs minuts, es poden
veure imatges del MES i de Sant
Pau d’Ordal així com informació en

relació al museu, al fundador Lluís
Hernández i al seu ingent fons documental. Les explicacions vénen
de la mà d’en Rafael Hernández,
conservador del museu, i de la
guia actual del MES, Maria Cartró.
Des del Patronat de Turisme de
Subirats celebrem la difusió en els
mitjans de comunicació d’aquest
museu que és tan destacat i tan
peculiar alhora i que representa
un recurs cultural cabdal al nostre
municipi.

Subirats present al nou B-Travel
de Montjuïc de Barcelona, on es va aplegar la millor oferta
turística de Catalunya. Enguany Subirats va ser present
al B-Delicious, la zona gastronòmica de la fira on hi havia
l’estand de l’Alt Penedès. Els visitants de B-Travel van descobrir a través del paladar les propostes gastronòmiques
de Subirats. Diumenge, el restaurant Cal Saldoni, Les Filos
i el celler Castellroig van oferir degustacions dels seus
productes als assistents. Un altre punt d’interès va ser
l’estand de Catalunya, on durant tot el cap de setmana la
zona B-Happy va acollir diferents activitats. Diumenge a la
tarda, l’Elisenda de Vinimundus i l’Aula de Natura de Subirats van realitzar el Joc de Subirats, una activitat familiar
per conèixer indrets i característiques del municipi. L’activitat va tenir molt bona acceptació per part dels assistents
i dels organitzadors de la fira, i les famílies que hi van participar s’ho van passar molt bé. Amb aquestes accions de
promoció directa al públic de Barcelona, el Patronat de
Turisme de Subirats ha pogut donar a conèixer la gastronomia, el món del vi i el cava, els productes de la terra i el
territori amb l’objectiu que el turisme familiar i de proximitat
trobi a Subirats experiències úniques i de qualitat.

Barcelona va acollir la primera edició del B-Travel, el renovat Saló Internacional de Turisme de Barcelona, que es
va celebrar els dies 17, 18 i 19 d’abril al Recinte de Fira
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Passejada amb bicicleta elèctrica durant el Subirats en Flor
El diumenge 10 de maig es va celebrar una nova edició
de Subirats en Flor, la festa de la primavera de Subirats.
Com és tradicional cada diumenge després del Dia de
la Mare, les famílies de Subirats van poder recollir el
seu lot de flors a l’estació del tren Lavern-Subirats. El
dia va acompanyar amb un sol radiant i es van repartir
més de 700 lots de flors que guarniran les façanes dels
diferents pobles, nuclis i masies de Subirats. A més, les
flors restants embelliran les escoles i els espais públics
del municipi. Durant el matí, el punt de recollida de flors
a l’estació del tren va atendre al públic que es va apropar a recollir-les; a més, els assistents van poder veure
les instal·lacions de l’Oficina de Turisme de Subirats i
l’exposició de les postals del Penedès.
A banda d’això, durant la celebració d’enguany, els
subiratencs i les subiratenques van gaudir d’un passeig amb bicicleta elèctrica entre vinyes i presseguers,
un itinerari guiat per l’entorn paisatgístic de la Ruta Vitivinícola 1 de Subirats. Amb aquesta activitat el Patronat
de Turisme de Subirats, amb la col·laboració de Bikemotions, va donar a conèixer el nou projecte de cicloturisme. Es tracta d’un nou punt de lloguer de bicicletes
que allotjarà l’Oficina de Turisme de Subirats a l’estació
del tren Lavern-Subirats, amb l’objectiu d’incorporar la
bicicleta a la mobilitat sostenible que ofereix el tren i
donar continuïtat a turistes, visitants i veïns, per camins
i pistes del municipi, fins arribar als atractius i recursos
turístics finals. El servei de lloguer comptarà amb bi-

cicletes elèctriques i convencionals per gaudir de les
Rutes Vitivinícoles de Subirats, visitar un celler, visitar
el Mercat del Préssec d’Ordal i el Mercat d’Ordal, pujar
al castell de Subirats i moltes més propostes. Més informació a l’Oficina de Turisme de Subirats.

V Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola i Enoturisme
Com a novetat d’enguany, la direcció del Congrés ha planificat una
sèrie de canvis importants en l’organització d’aquesta cita per aportar
més dinamisme i interactuar entre
el públic. La cinquena edició del
Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola
i Enoturisme accentuarà el seu posicionament com a eina de servei i treball al voltant de quatre temàtiques
que descriuen el Penedès: economia (formes de negoci vinculables
al paisatge vitivinícola), territorialitat
(problemes i oportunitats en la gestió
del territori), paisatge (canvis per a
la millora del paisatge) i art i cultura
(com a elements potenciadors del
paisatge).

El dies 18 i 19 de juny se celebrà la V
edició del Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, una edició que
el director del Congrés, Miquel Vidal,
ha qualificat de “salt endavant”. La
cita està promoguda pel Centre d’Es-

tudis del Paisatge Vitivinícola, CEPvi,
amb seu a Subirats, entitat que pren
el relleu al Patronat de Turisme de
Subirats, al qual Miquel Vidal va agrair la seva col·laboració durant l’acte
de presentació del Congrés.
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El Congrés d’Art i Paisatge se celebra cada dos anys al Penedès; enguany, novament les ponències es
faran al Vinseum, i les activitats, com
la presentació, la cloenda, el sopar
congressual i la performance, en altres indrets, tant al municipi de Subirats com al Baix Penedès.
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XIII Festival de Música a les vinyes
Miquel Àngel Cordero, contrabaix; Arnau Figueres, percussions i Juan Aguiar, violí. El segon dia, el guitarrista,
compositor i arranjador Vicenç Martín, al capdavant de la
Dream Big Band, ens interpretaran Els fruits saborosos,
poesies de Josep Carner. A l’escenari anirà acompanyat
per Gemma Abrié, veu; Mariona Blanch, poemes recitats
i els 14 músics de la Dream Big Band. Per arrodonir les
nits de concert, després de cada actuació hi haurà el tradicional maridatge de cava dels cellers de Subirats amb
préssec d’Ordal. Els dos concerts començaran a les 22 h
de la nit.
Torre-ramona, pel seu gran patrimoni arquitectònic i històric, és el lloc ideal per celebrar-hi un espectacle d’aquestes dimensions i característiques a Subirats. L’esdeveniment, amb propostes de qualitat, vol continuar situant-se
com un dels festivals d’estiu de petit format de referència
al Penedès. El Patronat de Turisme de Subirats organitza
el Festival de Música a les Vinyes amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Subirats, la Diputació de Barcelona, Productors de Vi i Cava de Subirats, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, la Confraria del Cava de Sant
Sadurní d’Anoia i la família Bori de Fortuny.

Ja tenim els artistes que actuaran al XIII Festival de Música
a les vinyes, que tindrà lloc els dissabtes 18 i 25 de juliol a Torre-ramona. El primer dissabte, la cantant Gemma
Humet, una de les veus més commovedores i personals
que han sorgit en els darrers temps, ens presentarà el
seu esperat disc de debut en solitari, Si canto enrere. A
l’escenari anirà acompanyada per Pau Figueres, guitarra;

10è Mercat del Préssec d’Ordal
Aquest 2015 el Mercat del Préssec
d’Ordal arriba a la desena edició,
deu anys en què l’Ajuntament de
Subirats i l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal han treballat per potenciar el préssec d’Ordal com a producte de qualitat, de
proximitat i de venda sense intermediaris. En aquests anys el mercat ha anat creixent en nombre de
parades i ha augmentat les visites
que rep cada cap de setmana, de
públic del Penedès, de les comarques veïnes i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Enguany, s’han reforçat els punts
d’interès del mercat per millorar
l’orientació dels usuaris al recinte,
també s’ha col·locat una lona decorativa i nova senyalització amb la
intenció de fer més atractiva l’àrea
pròxima a la plaça Subirats i l’aparcament, amb l’objectiu de millorar
el confort dels visitants. El programa d’activitats de l’acte d’inauguració incorporarà diversos tallers
infantils relacionats amb el préssec d’Ordal, el tradicional maridatge Música a les Vinyes, també hi
haurà un obsequi per als visitants
que comprin una caixa de préssec
el dia de la inauguració i molt més.

El préssec d’Ordal és un préssec
de vinya que els pagesos elaboradors venen directament al mercat
després de ser collit en les condicions òptimes de maduració. Es tracta d’un cultiu 100% de secà en un
terreny argilós i molt calcari, característiques que fan que el fruit que
se’n deriva tingui unes qualitats difícils de trobar en altres regions on
el conreu del presseguer també hi
és estès. Així doncs, es tracta d’un
préssec de gran qualitat amb gust
i aroma intensos i, depenent de la
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varietat, la seva carn pot ser de
textura més carnosa o més sucosa. La varietat més coneguda és el
préssec de vinya, d’un color groc
intens, carnós i dolç però amb un
petit toc àcid que el fa molt agradable al paladar. El Mercat del
Préssec d’Ordal s’organitza amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona els caps de setmana de
juny, juliol i agost a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal. Us hi esperem!

Poble
Aplec del Pa i l’Empenta 2015
Arriba l’1
de maig
i amb ell
una nova
edició de
l’Aplec
del Pa i
l’Empenta, aquest any ha estat el 44è. I altra
volta ha estat especial. Aquest any,
després d’un parell d’anys de negociacions, s’ha signat el conveni de
cessió de les restes arqueològiques
entre el Bisbat de Sant Feliu propietari dels terrenys i l’Ajuntament de
Subirats, això vol dir que aquest últim
haurà de tenir cura del recinte del

Participació
d’entitats

castell i adequar-lo perquè s’hi pugui
accedir per portar a terme novament
les visites guiades. Es va posar fil
a l’agulla i uns dies abans de l‘1 de
maig feia molt de goig veure tanta
gent treballant per deixar “bonic” el
castell i el seu entorn.

Pel que fa referència a la celebració
religiosa, cal esmentar que aquest
any la missa va ser presidida per Mn.
Ricard Hernández, que des de juliol
de l’any passat fa les tasques d’administrador parroquial de Sant Pere de
Subirats i Sant Esteve d’Ordal, passant Mn. Josep Raventós a ser rector
emèrit.

Es va posar una nova senyalització
turística amb la finalitat que els visitants puguin tenir informació del que
va succeir en aquest indret.

Com cada any es va posar fi a la festa
amb la recollida del panet beneït, la
salutació a la Mare de Déu de la Font
Santa i una lluïda ballada de sardanes.
Informació facilitada per Ita Boada,
parròquia de Sant Esteve d’Ordal

Caramelles per Pasqua a Ordal
La Coral l’Oreneta va néixer el 1902 a l’antic Forn de
Vidre d’Ordal. En aquell temps estava formada íntegrament per homes.
Cada Pasqua s’aprofitava per cantar, tots engalanats
amb el llaç al coll, cançons de Pasqua i primavera. La
primera caramella que van cantar en el que seria la
primera Pasqua com a coral va ser Les flors de maig.
Estroncades les activitats de la coral durant la Gerra
Civil, les caramelles es van reprendre amb gran entusiasme, així com reneix la primera amb els cants de Pasqua que l’acompanyen. És així com tornem a gaudir
dels seus cants per els carres i places d’Ordal i pobles
de Subirats.

que ens tenim els uns als altres, la música i la vostra
veu.
Aquest any s’acomiada la Coral, dirigida fa 35 anys
consecutius per la nostra estimada directora Conxita
Llorens.

Malgrat travessar una època d’incerteses, retallades i
abandó per part dels que ens volen guiar, recordeu

Informació facilitada per Mercè Suriol
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Trobada Pedra Seca Sense Fronteres
CONFLENT (Catalunya Nord)-SUBIRATS
1, 2 i 3 de maig 2015

El primer cap de setmana de maig,
dies 1, 2 i 3, una quinzena de famílies de diferents nuclis de Subirats
(el Pago, Can Rossell, Ordal i Sant
Pau) han acollit a casa seva gairebé quaranta persones de la Catalunya Nord per viure l’intercanvi
cultural organitzat pel Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), i les entitats nord-catalanes del Casal del
Conflent i els Amics de Catllà.
El divendres, la delegació visitant va
viure l’aplec del castell de Subirats,
i va ballar sardanes amb la Cobla
Baix Llobregat. El veïnat dels Casots els va acollir per dinar al local i
després es va fer una passejada a
les Flandes. Dissabte al matí, es va
organitzar una passejada de pedra
seca i botànica pels voltants d’Ordal. Al migdia van assistir a l’entrega de Premis Castell de Subirats,

de l’Ajuntament, i van veure ballar
les colles geganteres del municipi.
A les 6 de la tarda, l’Ateneu Ordalenc va acollir la 1a Fira de Pedra
Seca de Subirats, amb presentació
de comunicacions sobre el patrimoni de pedra seca, amb participació de 5 entitats amb les quals
el Centre d’Estudis de Subirats té
relació: de Cadaqués, de Begues,
d’Olesa, de Vallirana i del Conflent.
Van assistir-hi més de 60 persones.
Es tractava aquest patrimoni des
de la vessant social, artística, literària, solidària i històrica. Al vespre,
va tenir lloc una petada conjunta de
l’Escurcerot i els diables d’Ordal,
amb la recentment creada colla
dels Nyerros del Conflent (també
van sortir al correfoc de Can Cartró convidats pels diables de Sant
Pau). El diumenge, el programa
d’activitats es va fer al Pago, amb

visites al taller de ceràmica Terra
i Foc, al CIUDEB, als marges de
Ca la Rita, les caves Júlia Bernet,
i els jardins del Recer Casa Rural,
on es va fer el dinar de cloenda de
la delegació nord-catalana amb les
famílies acollidores i altres participants a la trobada.
Aquest agermanament cultural
entre entitats de les dues bandes
dels Pirineus va començar a Subirats el 2013, es va fer al Conflent
l’any passat, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Subirats i
de nombroses empreses, entitats i
famílies acollidores, implicades en
aquesta singular i enriquidora experiència humana.
Informació facilitada per Rosa
Vendrell, Secció Pedra Seca del
Centre d’Estudis de Subirats

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics, el Futbol Sala
Ordal us vol informar de les properes
activitats que durà a terme i que estan
obertes a tothom. La primera serà el 7
de juny, en què farem un partit entre
pares i fills i tot seguit una botifarrada.
El dia 4 de juliol tindrà lloc el sopar de
fi de temporada per a tots els jugadors, familiars i amics.
La segona és el Torneig d’Estiu, que
enguany celebrarà el seu 10è aniversari i està obert a tothom que sigui
major de 15 anys; l’inici serà el 13 de
juny.
I per últim informar-vos de les categories que tindrem la propera temporada (2015-2016) al Futbol Sala Ordal

per si algun nen del municipi estigués
interessat a juga-hir.
BENJAMÍ: nascuts els anys 20062008

ALEVÍ: nascuts els anys 2004-2005
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INFANTIL: nascuts els anys 20022003
CADET: nascuts els anys 2001-2000
SÈNIOR: a partir de 16 anys
Informació facilitada pel
Futbol Sala Ordal
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Si tens entre 5 i 16 anys i vols jugar en un entorn rural privilegiat i gaudir d’un tracte
personalitzat, apunta’t al Subirats!
Aprèn, millora i perfecciona l’esport, sempre en consonància amb els valors de l’amistat
i el joc net.

sentit o sentirem, ens hem de preguntar on érem fa només
3 anys? I només pensant en els mitjans de comunicació,
quan abans s’havia parlat com ara d’independència? I entre
els mateixos polítics, quants debats s’havien fet i quantes
vegades es parlava de manera oberta afirmant sense por
que és possible governar una Catalunya lliure?

Quan un poble comprèn que obeir lleis injustes
escurça la seva llibertat, cultura i dignitat, cap tirania
pot aturar-lo i dominar-lo...”

Ha estat la força de totes i tots els catalans que, quan hem
estat convocats a les diverses concentracions d’aquests
darrers anys, hem respost incansables i contundents manifestant un únic desig, la independència. Ha estat aquesta força la que els partits polítics catalans han hagut d’escoltar. Per això el dia 27 de setembre hi haurà eleccions,
perquè nosaltres ho hem demanat i hem empès amb força
perquè així fos, però ens cal una mica més d’esforç i generositat, i tenim la responsabilitat de no fallar. No podem
fallar als qui ja no hi són i que tant voldrien compartir amb
nosaltres aquests temps decisius per al seu estimat país i
tampoc podem fallar a les generacions que ens vénen al
darrere, és un gran privilegi i una gran oportunitat la que
tenim de deixar-los un país modern on viure millor.

(Mahatma Gandhi, durant el procés
d’independència de l’Índia)
El poble de Catalunya ha entès que les lleis que ens governen des de Madrid ens oprimeixen com a poble, però
no tothom ho ha entès alhora. Hi ha qui fa molts anys que
ho té clar i lluita i treballa perquè Catalunya pugui recuperar la independència que fa 300 anys ens van prendre.
Per a molts altres ha estat un desvetllar més recent, ha
estat a mesura que han anat veient com cada vegada els
governs de Madrid, siguin de dretes o d’esquerres, ens
escurcen fins al límit la llibertat i dignitat, que han entès
que no hi ha cap més alternativa que la independència
per poder deixar als nostres fills i néts un futur pròsper,
un país lliure i modern que pugui tirar endavant els seus
projectes econòmics, culturals i socials sense dependre
del fet que ningú li digui quan ni com; un govern amb el
qual els diners dels nostres impostos no hagin de sortir del
país perquè algú de fora decideixi quina part ens en torna.

El lema de l’ANC per a les eleccions del 27 de setembre
és: “ON TOT COMENÇA”, però farem bé de reflexionar el
que algú va escriure encertadament:
“Cap camí a l’èxit no és fortuït ni està exempt de riscos i
sacrificis.”
Aquesta vegada depèn només de nosaltres, aquest mes
de setembre del 2015 passarà a la història només si nosaltres volem, i l’únic que hem de fer és manifestar-nos el dia
11 a Barcelona per dir al món que el dia 27 de setembre
anirem a votar i que guanyarem perquè “TOT COMENCI”.

Catalunya viu, doncs, un moment irrepetible, mai com ara
després de 300 anys hi ha hagut tants catalans amb el desig
de canviar les lleis que ens dominen. Hi ha interès, però, a
fer-nos creure que això no és així, que no hi ha unitat dels
partits polítics i que per tant el procés s’ha refredat. Però
davant d’aquestes afirmacions que poc o molt tots hem

Informació facilitada per Núria Pujol (ANC Subirats)
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Sessió ordinària celebrada el 19 de gener del 2015
8.2. Aprovar, si s’escau, deixar sense efecte l’expedient de modificació d’un tram del traçat del camí de Can Maristany a Sant Pau
d’Ordal, sota la masia de Savall
La finalitat de la modificació és la de desviar un tram de camí per
evitar pendents excessius i racionalitzar el traçat. Tanmateix, després
d’estudiar el traçat de camins que uneixen el poble de Sant Pau d’Ordal amb la masia de Can Maristany, passant per Savall, s’ha comprovat que el tram objecte de la modificació forma part d’un camí
que l’Ajuntament va condicionar i que s’ha d’incloure dins la xarxa de
camins. Per aquest motiu es creu convenient d’inscriure el camí en la
seva totalitat, no de forma fragmentada.
S’acorda deixar sense efecte l’expedient de modificació d’un tram del
traçat del camí de Can Maristany a Sant Pau d’Ordal, sota la masia
de Savall i incloure el tram objecte de la modificació dins un nou expedient d’actualització del traçat del camí que uneix Sant Pau d’Ordal
amb Savall.
La proposta s’aprova amb l’abstenció de la regidora del grup municipal
del PP i la unanimitat dels regidors de la resta dels grups municipals.

2. Aprovar, si s’escau, l’ampliació de delegació de funcions a la Diputació de Barcelona i alhora confirmar
i clarificar l’abast d’anteriors acordS de delegació
Per unanimitat dels regidors presents, s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
3. Aprovar, si s’escau, els estatus del Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès
L’any 1999 es va crear el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès per gestionar les Rutes del Vi i del Cava de l’Alt Penedès i per
promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades en l’àmbit de
la comarca i de la Denominació d’Origen Penedès.
Els canvis que s’han produït en aquests anys fan necessària l’adaptació dels seus estatuts. Per aquest motiu, entre altres, s’acorda aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès.
La proposta s’aprova amb les abstencions dels grups municipals
d’APS-CUP i PP i el vot a favor dels grups de CiU, ERC i del regidor
Lluís Ràfols.

9. Aprovar, si s’escau, inicialment el catàleg de camins
Per unanimitat dels regidors presents, s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia.

4. Aprovar, si s’escau, el conveni d’adquisició de la
Zona Verda de Can RosSell
Per unanimitat dels regidors presents, s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia.

10. Sol·licitar, si s’escau, informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la modificació
puntual del POUM de Subirats
La Junta de Govern Local del dia 4 de juny del 2014 va acordar encarregar a l’arquitecta Maria Rosa Escala Moyés un document de
correcció d’errades i definició de paràmetres del POUM de Subirats.
Posteriorment, el dia 14 de gener d’enguany, se li va encarregar la
proposta d’estudiar la modificació dels articles 169 i 363 de la normativa.
S’acorda sol·licitar de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’emissió de l’informe preceptiu sobre la modificació del POUM
de Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

5. Aprovar, si s’escau, el conveni del terreny de la
Depuradora i la Rotonda-Urbanització Can RosSell
Per unanimitat dels regidors presents, s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
6. Aprovació definitiva, SI S’ESCAU, de l’alteració del
traçat del camí públic de Savall a Can Maristany
El Ple de la Corporació del dia 15 de juliol del 2013 va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment la modificació del traçat del camí de Savall a
Can Maristany. Aquest acord va estar exposat al públic durant un
termini de trenta dies sense que hi hagués cap al·legació.
La Junta de Govern Local del dia 12 de març del 2014 va aprovar la
valoració dels terrenys.
La Direcció General de Desenvolupament Rural ha autoritzat la segregació del camí.
S’acorda aprovar definitivament la modificació del traçat del camí de
Savall a Can Maristany condicionada a l’informe favorable del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple de la relació de decrets d’Alcaldia (del
115/2014 al 129/2014).
12. Mocions

12.1. Moció presentada per l’equip de govern, declaració de responsabilitat pel 9N
S’acorda felicitar el municipi de Subirats per la jornada cívica i democràtica del 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes
les persones que ho van fer possible i la valentia de les que hi van
participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
S’acorda constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya
de ser reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb
totes les conseqüències, tal com ho vam ser el dia 9 de novembre.
S’acorda demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna, que ha amenaçat ajuntaments,
funcionaris i directors d’institut, tot condemnant l’actitud repressiva i
retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret
a decidir dels catalans i les catalanes.
S’acorda manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia
General de l’Estat contra el president de la Generalitat Artur Mas,
la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene
Rigau.
S’acorda manifestar que els regidors que votem a favor de la present
moció assumim totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i
admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de la
Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i
execució del citat procés democràtic.
S’acorda comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al President de la Generalitat, al President del
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats
del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha) i fer-la pública a través
dels mitjans públics municipals.
La moció s’aprova amb l’abstenció de la regidora Isabel Esteve, el vot
en contra de la regidora Dolors Morera i el vot a favor de la resta de
regidors presents.

7. Aprovar inicialment, si s’escau, la regularització
del traçat d’un tram del camí de Savall a Sant Pau
d’Ordal
A l’entorn de la masia de Savall es van iniciar dos expedients de regularització de camins, promoguts per la societat Carles de Lavern SA,
que modificaven una part del traçat dels camins següents:
-T
 ram del camí de Savall a Can Rossell i de Savall a la Bardera (1).
- Tram del camí de Can Maristany a Sant Pau d’Ordal, sota Savall (2).
L’arquitecte municipal ha emès un informe on es planteja la necessitat de regularitzar la situació, inscrivint al cadastre el camí actualment
en ús i traient els trams de camí que no s’utilitzen, amb la finalitat de
recollir la situació actual.
La proposta s’aprova amb l’abstenció de la regidora del grup municipal
del PP i la unanimitat dels regidors de la resta dels grups municipals.
8.1. Aprovar, si s’escau, deixar sense efecte l’expedient de modificació dels traçats dels camins de Savall a Can Rossell, de Savall
a la Bardera i de Can Maristany a Sant Pau d’Ordal
Aquest expedient va unificar dos expedients, el de modificació del
traçat dels camins de Savall a Can Rossell i de Savall a la Bardera,
i el de modificació del traçat d’un tram del camí de Can Maristany a
Sant Pau d’Ordal.
Tanmateix, després d’estudiar el traçat de camins que uneixen el poble de Sant Pau d’Ordal amb la masia de Can Maristany, passant per
Savall, s’ha comprovat que el tram objecte de la modificació forma
part d’un camí que l’Ajuntament va condicionar i que s’ha d’incloure
dins la xarxa de camins. Per aquest motiu es creu convenient d’inscriure el camí en la seva totalitat, no de forma fragmentada.
Aquest canvi comporta que la resta de trams de camí es poden tramitar en expedient separat, essent innecessària la unificació dels
expedients.
S’acorda deixar sense efecte l’expedient de modificació dels traçats
dels camins de Savall a Can Rossell, de Savall a la Bardera i de Can
Maristany a Sant Pau d’Ordal.

12.2. Moció presentada per l’equip de govern, resolució en matèria de pobresa energètica
S’acorda que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal
Constitucional amb motiu del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel
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Govern Rajoy contra la normativa en matèria de consum aprovada
pel Parlament de Catalunya.
S’acorda expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern de Rajoy
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat al llarg de
tots aquest anys cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
S’acorda donar suport i posar en valor la feina que es fa des dels serveis socials dels Ajuntaments per tractar de minvar les conseqüències d’aquesta actuació insensible del Govern central respecte els
ciutadans que es troben en una situació més gran d’indefensió.
S’acorda demanar que s’aixequi que la suspensió pel Tribunal Constitucional de la normativa catalana de consum.
S’acorda expressar el suport a totes aquelles administracions públiques i particulars que contribuiran a les dotacions del Fons de Solidaritat Energètica, per tal de donar una resposta adequada a les
problemàtiques socials que planteja la pobresa energètica.
La moció s’aprova amb l’abstenció de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents.

l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat i
la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen
al sector.
Es manifesta que refermem la voluntat de tenir un model comercial
propi de Catalunya, que es configura a través de les seves institucions d’autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens
entre les parts implicades.
Rebutgem la creixent intromissió de l’administració central en el model comercial català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús
abusiu de la regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de
mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i econòmic que
aquesta legislació configura.
Acordem que les modificacions del model comercial català han de
produir-se, quan calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les
parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia
de Catalunya.
La moció s’aprova amb l’abstenció de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta dels regidors presents.

12.3. Moció presentada per l’equip de govern, resolució en matèria de comerç
El contingut d’aquesta moció és molt similar al que es tracta en el
següent punt.
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda debatre i votar aquesta
propera.

12.5. Moció presentada per la regidora del Partit Popular contra
la violència islàmica
La moció compta només amb el vot a favor de la regidora Dolors Morera, el vot en contra dels regidors del grup d’APS-CUP i l’abstenció de
la resta dels regidors presents ( CiU, ERC i regidor Lluís Ràfols ),amb
la qual cosa no és aprovada.

12.4. Moció presentada per l’equip de govern, declaració del comerç català en defensa del model propi del país.
Davant la política recentralitzadora imposada per l’actual Govern de
l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i amenaça
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7. Aprovar, si s’escau, l’expedient d’ordenació i imposició de les Contribucions Especials del barri de la
Guàrdia
L’Ajuntament portarà a terme l’obra “Modificació del Projecte d’urbanització del barri de la Guàrdia a Sant Pau d’Ordal”. El projecte de
l’esmentada obra va quedar aprovat definitivament en sessió plenària
de l’Ajuntament de data 22 de setembre del 2014.
Per al finançament de les obres d’urbanització del barri de la Guàrdia
de Sant Pau d’Ordal l’Ajuntament disposa d’una ajuda pel PUOSC de
136.580,88 €. La resta, considerant que el sector no es troba en cap
àmbit de gestió, serà finançada amb contribucions especials per part
dels veïns afectats i per recursos propis de l’Ajuntament.
S’acorda imposar i ordenar contribucions especials als veïns per al
finançament de l’obra.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

2. Aprovar, si s’escau, el pagament als treballadors
de la corporació una part de la paga extra
Els treballadors, treballadores, funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Subirats foren afectats per la mesura de supressió de la
paga extraordinària del mes de desembre del 2012.
La Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2015 ha previst la recuperació d’aquesta paga extraordinària del personal del sector públic.
S’acorda aprovar el pagament de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
3. Donar compte, si s’escau, Del conveni d’adquisició
de la Zona Verda de Can Rossell
Es dóna compte al Ple de la signatura del 2 de febrer del 2015 d’un
conveni entre la societat Carles de Lavern, S.A. i la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació IV “Urbanització Can Rossell” per a
l’adquisició de part de la zona verda de la Urbanització Can Rossell.

8. Aprovar, si s’escau, el plec de condicions que regula l’obra del barri de la Guàrdia
L’import d’execució material del projecte és de 342.423,91€ més el
21% d’IVA que importa 71.909,02 € i suposa un pressupost d’execució per contracte de 414.332,93 €.
Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir la contractació d’aquest projecte s’acorda
aprovar inicialment el “Plec de Clàusules Administratives Particulars
per a les obres de ‘Modificació del Projecte d’urbanització del barri
de La Guàrdia a Sant Pau d’Ordal’ al municipi de Subirats adaptat als
procediment obert, previst al TRLCSP 3/2011 de 14 de novembre”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

4. Aprovar, si s’escau, el conveni del terreny de la
Depuradora i la Rotonda-Urbanització Can Rossell
S’acorda aprovar el conveni de cessió dels terrenys de la rotonda del
final del carrer del Castell, de cessió dels terrenys de la depuradora
i accessos i d’adquisició dels terrenys per als filtres subsuperficials,
entre l’Ajuntament de Subirats i la societat Carles de Lavern, SA.
L’acord s’exposarà al públic pel termini d’un mes perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin pertinents.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
5. Aprovar, si s’escau, la modificació dels Estatus del
Consorci Localret
L’Ajuntament de Subirats forma part com a ens consorciat del Consorci Localret.
En l’Assemblea General del Consorci Localret celebrada el 27 de novembre del 2014 es va acordar aprovar la modificació dels estatuts.
Un cop examinades les modificacions dels estatuts proposades,
s’acorda aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Localret.
La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup municipal d’APS-CUP
i de la regidora Dolors Morera i el vot a favor de la resta de regidors
presents.

9. Aprovar, si s’escau, la compatibilitat laboral a Josep M. Ràfols
Josep Maria Ràfols Raventós, vigilant i agutzil municipal, ha presentat
una petició de concessió de compatibilitat laboral per exercir una activitat professional fora de l’Ajuntament. En cap cas aquesta activitat
interferirà en les seves tasques municipals.
S’acorda declarar la compatibilitat de l’exercici de l’activitat privada
sol·licitada per J.M. Ràfols.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
10. Donar compte d’aprovació del conveni entre
l’Ajuntament de Subirats i el Centre Agrícola
Es dóna compte al Ple de la signatura del 18 de febrer del 2015 del
conveni entre l’Ajuntament de Subirats i el Centre Agrícola de Sant
Pau d’Ordal.

6. Aprovar, si s’escau, el conveni per al manteniment
i ús publicitari del tòtem identificatiu situat al Pol.
Logístic Alt Penedès
Per unanimitat dels regidors presents, s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
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rasants de l’entorn de la plaça molt desfavorables per a l’espai i unes
mides lleugerament diferents que les del planejament vigent.
El projecte es va elaborar per encàrrec de l’Ajuntament a finals de
l’any 2010, però no ha estat aprovat encara. El projecte s’ha ajustat a
la geometria definitiva que resulta del planejament finalment aprovat,
i al mateix temps s’ajusta a l’estudi de rasants.
S’acorda aprovar inicialment el projecte bàsic d’urbanització de la
plaça del Centre de Lavern, el qual s’ha adequat a l’estudi de rasants
que afecta a l’entorn de la plaça, i a les alineacions precises que
estableix el planejament vigent.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

11. Aprovar, si s’escau, eximir del pagament de la taxa
administrativa als ciutadans que requereixen d’un
certificat motivat per rectificacions cadastrals
S’acorda que les peticions de certificats emesos per l’Ajuntament
efectuades pels ciutadans i generades en expedients tramitats per
la Gerència del Cadastre a Barcelona, quan siguin necessaris per reparar errors incorporats a les notificacions enviades a aquells, no generin el pagament de la taxa prevista perquè no pot néixer d’un error
administratiu cap obligació econòmica que hagi d’assumir l’afectat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
12. Aprovar, si s’escau, l’Estudi de rasants del PAU-12
“Sud-est de Lavern”
El polígon d’actuació núm. 12 “Sud-est de Lavern” és una zona d’extensió urbana immediatament annexa a un àmbit de sòl urbà plenament edificable, que rep els serveis urbans des del Carrer Comte de
Lavern. L’any 2010 l’Ajuntament va concedir llicència de construcció
d’un habitatge de nova construcció al número 47 del carrer, que es
troba acabat i ocupat, i recentment s’ha atorgat llicència de construcció d’un altre habitatge als números 43-45, les obres del qual es
troben en execució.
La part posterior d’aquestes finques edificables tindrà accés des
d’un carrer inclòs en el polígon d’actuació i que encara no es troba
urbanitzat. Cal determinar les rasants d’aquest carrer posterior i de
tots els carrers del polígon ja que aquestes són necessàries per tal
de poder seguir atorgant llicències d’edificació als solars edificables
del carrer Comte de Lavern.
A banda de l’exposat, s’ha vist que el projecte de la plaça del centre de Lavern es va redactar en base al planejament anterior que
contemplava unes rasants de l’entorn de la plaça molt desfavorables
per a la pròpia plaça i unes mides lleugerament diferents que les del
planejament vigent. Com que l’Ajuntament vol aprovar ara el projecte
de la plaça, és necessari estudiar prèviament el conjunt de rasants
del sector.
S’acorda aprovar les rasants que resulten de l’estudi realitzat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

14. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple de la relació de decrets d’Alcaldia (del 1/2015
al 16/2015).
15. Mocions

15.1. Moció presentada per l’equip de govern, manifest de suport
al jutge Santiago Vidal
S’expressa el suport i reconeixement a Santiago Vidal, per la llarga i
exemplar trajectòria professional com a magistrat dels jutjats i tribunals a Catalunya i al servei de la ciutadania.
S’exigeix al Consejo General del Poder Judicial el tancament i arxiu
de l’expedient disciplinari que es segueix contra ell, com a represàlia
per la seva contribució publica, al marge de la seva activitat professional i en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, en el moviment
sobiranista de Catalunya.
La moció s’aprova amb el vot en contra de la regidora Dolors Morera i
el vot a favor de la resta de regidors presents.
15.2. Moció presentada per la Regidoria d’Igualtat, per penjar un
retrat d’una dona a la Sala de Plens
Per iniciativa de l’Agrupació Activa de Subirats es proposa penjar al
Saló de Plens Municipal el retrat de Neus Català en commemoració
del Dia Internacional de la Dona.
La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

13. Aprovació del “Projecte d’ampliació de la Plaça
del Centre de Lavern”
El projecte de la plaça del Centre de Lavern es va redactar durant la
revisió i elaboració del planejament general municipal. El projecte es
va redactar en base al planejament anterior que contemplava unes

15.3. Declaració institucional del dia 8 de març
La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

Sessió extraordinària celebrada el 30 de març del 2015
Batllori, deixant sense efectes la part de l’anterior
que resta modificada per l’actual
El POUM de Subirats va classificar de sòl urbà uns terrenys propietat
de la societat Mirador de les Caves SA, que en l’anterior planejament
estaven classificats de sòl no urbanitzable i els va incloure en un àmbit de gestió, el pla de millora urbana PMU-6 “Mirador de les Caves”.
Aquest atribueix un aprofitament als terrenys actualment propietat de
la societat Mirador de les Caves SA que consisteix en la possibilitat
d’ampliar les instal·lacions i d’ampliar els usos existents. El mateix
PMU fixa l’obligació de cedir i urbanitzar uns terrenys qualificats de
parcs, jardins urbans i places i d’equipament.
L’Ajuntament aprovà en sessió celebrada el dia 17 de novembre del
2014 el conveni d’adquisició dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta del Pla de millora urbana PMU-6 “Mirador de les Caves”, amb
les condicions que en ell es recollien i que varen quedar reflectides a
l’acta que se n’aixecà.
Amb posterioritat a la signatura del conveni, s’han produït uns fets
que modifiquen el subjecte que adquireix el terreny –no serà l’Ajuntament sinó un particular, concretament la societat Mirador de les Caves SA– motivat perquè Mirador de les Caves SA ens ha manifestat
que ja compta amb els recursos econòmics per fer front a l’avançada
de la cessió esmentada i, així, substituir en el pagament l’Ajuntament
mateix.
Les dades de la finca i del terreny objecte de cessió urbanística a
l’Ajuntament de Subirats, les motivacions de l’adquisició, el preu a
pagar i la seva justificació no es modifiquen en relació a l’acord del
Ple pres el dia 17 de novembre del 2014, per la qual cosa aquest, en
les parts esmentades, manté tota la seva vigència i és per això que,
malgrat el reflectit a l’antecedent quart del conveni signat el passat
dia 9 del present mes de març, en el qual les parts cedent i compradora sol·liciten deixar sense efectes l’acord plenari del novembre
passat, no caldrà arribar a aquest extrem sinó modificar-lo en la forma i manera descrites.
S’acorda aprovar el nou conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

2. Donar compte de la incorporació del romanent al
pressupost 2015
Es dóna compte al Ple de l’expedient núm. 1 corresponent a la incorporació al pressupost vigent del 2015 dels romanents de crèdit de
l’exercici anterior, aprovat per Decret núm. 36/2015 de data 25 de
març del 2015.
3. Donar compte de la liquidació del 2014 de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme
Es dóna compte al Ple del resultat de la Liquidació dels Pressupostos
de la Corporació corresponents a l’exercici econòmic del 2014, aprovats mitjançant Decrets de data 25 de març del 2015.
4. Aprovar, SI S’ESCAU, la modificació de crèdit 2/2015,
de l’Ajuntament de Subirats
Es presenta per al seu estudi i aprovació la proposta de crèdits extraordinaris núm. 2 del Pressupost de la Corporació del 2015.
La proposta s’aprova amb els vots a favor dels grups de CiU, APSCUP i de Lluís Ràfols i l’abstenció dels grups d’ERC i PP.
5. Aprovar, si s’escau, la desestimació dels recursos
de reposició presentats per Maria Dolores Caballé
Pérez
María Dolores Caballé Pérez, en nom propi i en nom i representació
de Digna i María de los Ángeles Franquesa Caballé, ha presentat
sengles recursos de reposició sobre les liquidacions dels tres pagaments de les quotes urbanístiques del Projecte der reparcel·lació
del polígon d’actuació Casablanca Sud i contra l’aprovació definitiva
de la imposició i ordenació de les esmentades quotes urbanístiques.
S’acorda desestimar els recursos de reposició presentats per María
Dolores Caballé Pérez.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
6. Aprovar, SI S’ESCAU, el nou conveni per a l’adquisició d’uns terrenys als Casots propietat de la família
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La contractació tindrà lloc pel procediment obert.
En sessió plenària de data 2 de març de 2015 es va ordenar la imposició de contribucions especials als veïns afectats.
S’acorda iniciar i aprovar l’expedient de contractació de les obres
“Modificació del projecte d’urbanització del barri de la Guàrdia a Sant
Pau d’Ordal” per un import de execució per contracte de 342.423,91 €
import que afectat pel 21% d’IVA vigent suposa un import pel total
pressupost de contracte de 414.332.93 €.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

7. Donar compte de l’atorgament a Correus d’una llicència d’ús privatiu per a l’ocupació d’un local municipal
Es dóna compte al Ple de la resolució del Decret d’Alcaldia 27/2015
pel qual s’atorga a Correus una llicència per a l’ocupació d’un local
municipal.
8. Aprovació inicial del Reglament del registre municipal d’Associacions i Entitats ciutadanes
L’Ajuntament de Subirats, conscient del paper fonamental que desenvolupen les entitats i associacions quant a dinamització social i
d’impuls a la participació ciutadana, ha confeccionat un Reglament
com a eina per a l’establiment d’una correcta política municipal de
foment de l’associacionisme.
Atesa la necessària regulació del conjunt d’associacions i entitats,
s’aprova el Reglament del Registre Municipal d’Entitats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

12. Donar conformitat al text refós del Pla Especial
urbanístic sector PE-SNU-15 “Agregats rurals de Can
Bas”
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 6 de
novembre de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla
especial urbanístic en sòl no urbanitzable PE-SNU-15 “Agregats rurals de Can Bas”, supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent
executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés un seguit
de prescripcions.
En data 29 de gener del 2015 (RE 242/2015) la societat Hèlix Arquitectes Associats SLP fa el lliurament del text refós del Pla especial
urbanístic sector PE-SNU-15 “Agregats rurals de Can Bas”.
Ateses les consideracions fetes per l’arquitecte municipal al seu informe de data 3 de març de 2015, s’acorda donar la conformitat al text
refós del Pla especial urbanístic sector PE-SNU-15 “Agregats rurals
de Can Bas”, en base al fet que es considera que s’han recollit les
prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 6 de novembre del 2014.
La proposta s’aprova amb les abstencions del grup d’ERC i els vots
a favor dels grups de CiU, PP, del regidor Lluís Ràfols i del grup APSCUP.

9. Aprovar, SI S’ESCAU, el conveni de cessió de zones
verdes del nucli del Rebato
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats, el text
refós del qual va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona el dia 25 d’abril del 2013, determina un àmbit de gestió,
el Polígon d’actuació urbanística núm. 11 (PAU-11 “Carrer Vermell”),
el qual té un sector qualificat de sistema de parcs, jardins urbans i
places, amb una superfície total de 426,91 m2, de cessió obligatòria
i gratuïta. Per tal d’unir dos sectors amb la mateixa qualificació s’ha
inclòs en els terrenys de cessió un pas de comunicació entre ells, de
manera que la superfície final de cessió serà de 489,15 m2.
El sector es gestiona pel sistema de compensació bàsica, essent els
propietaris dels terrenys els encarregats d’aquesta gestió. La cessió
dels terrenys a l’Ajuntament comporta prèviament la constitució d’una
junta de compensació provisional, la redacció i aprovació d’uns estatuts i bases de compensació, la redacció i aprovació dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització, i la inscripció de les finques al
registre de la propietat. A data d’avui no s’ha iniciat el procediment.
L’Ajuntament de Subirats està interessat a utilitzar els terrenys de
cessió de forma immediata per habilitar-los com a espais d’ús per
als veïns del nucli, de manera que té la voluntat d’ocupar els terrenys
en un període de temps inferior al que requeriria la gestió del sector.
S’acorda aprovar el conveni de cessió dels terrenys destinats a parcs,
jardins urbans i places del PAU-11 “Carrer Vermell” del Rebato entre
l’Ajuntament de Subirats i Isabel Agut Bayot.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

13. Aprovar inicialment, SI S’ESCAU, la denominació
d’una plaça a Lavern
A l’entrada del nucli de Lavern, una vegada executades les obres
d’urbanització del sector est, ha quedat conformat un espai de plaça
pública al què cal donar una denominació a efectes de incloure’l al
llistat de carrers municipal.
El nom proposat és el de Cal Pubill, atès que es considera que la
denominació correspon a una realitat viscuda i coneguda de fa molt
temps per part dels veïns del lloc.
La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i el vot a
favor de la resta de grups municipals i del regidor Ràfols.

10. Aprovar, SI S’ESCAU, l’adquisició de terrenys corresponents al carrer del Rebato
Aquests terrenys són necessaris i imprescindibles per completar
l’amplària del carrer segons les determinacions del planejament vigent.
Per tal d’adquirir la resta de terrenys que formen el carrer s’estableix
un conveni entre l’Ajuntament de Subirats i Isabel Agut Bayot, la seva
propietària.
S’acorda adquirir els terrenys situats al sud del carrer del Rebato per
tal de completar la trama viària prevista al planejament en aquest
carrer.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

14. Aprovar inicialment, SI S’ESCAU, la denominació
d’un carrer a Lavern
A l’entrada del nucli de Lavern, una vegada executades les obres
d’urbanització del Sector Est, ha quedat conformat un passatge fronterer amb el fons de la plaça, al què cal donar una denominació a
efectes de incloure’l al llistat de carrers municipal.
El nom proposat és el de passatge de la Fontclara, atès que es considera que la denominació correspon a la proximitat de la font del
mateix nom i que pot ser acceptat sense conflicte per part dels veïns
del lloc.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

11. Aprovar, SI S’ESCAU, l’inici del procediment de contractació de les obres “Projecte d’urbanització del
barri de la Guàrdia a Sant Pau d’Ordal”
El Projecte corresponent a l’obra “Modificació del Projecte d’urbanització del barri de la Guàrdia a Sant Pau d’Ordal” va quedar aprovat
definitivament en sessió plenària de data 22 de setembre del 2014.
En sessió plenària de data 2 de març del 2015, es va aprovar inicialment el seu Plec de Clàusules Administratives Particulars adaptat
al procediment obert, previst al TRLCSP 3/2011 de 14 de novembre.

15. Donar compte de la signatura de l’acord d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament elèctric adjudicat a Endesa
Es dóna compte al Ple de la signatura del 18 de març de 2015 del
Decret d’Alcaldia núm. 28/2015 segons el qual l’Ajuntament de Subirats s’adhereix a la pròrroga de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament local a l’empresa Endesa
Energia SAU.

Sessió extraordinària celebrada el 27 d’abril del 2015
S’acorda aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del
Pressupost de l’Ajuntament de Subirats corresponent a l’exercici del
2015.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

2. Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de
crèdit núm. 1 del Patronat de Turisme
S’acorda aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del
Pressupost del Patronat de Turisme corresponent a l’exercici del
2015.
La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i els vots a
favor dels grups de CiU, ERC, PP i de Lluís Ràfols.

4. Membres de les meses electorals per a les eleccions locals
Efectuat el sorteig mitjançant el programa informàtic facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística, s’acorda nomenar les persones indicades com a membres de les cinc meses electorals que s’hauran de

3. Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de
crèdit núm. 3 de l’Ajuntament de Subirats
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constituir el proper dia 24 de maig del 2015 amb motiu de la celebració de les Eleccions municipals.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

presa Deracer S.L. com a responsable i autora de la pertorbació en la
utilització del camí públic esmentat objecte del present acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

5. Aprovar, si s’escau, l’estimació o desestimació de
les al·legacions presentades per Melcior Vendrell
en relació a l’expedient PAU-15 sector el Pago
L’informe de l’arquitecte municipal considera adient de tenir en
compte les consideracions de Melcior Vendrell i comunicar-li el contingut i la seva avaluació.
S’acorda comunicar-li a l’interessat el contingut i l’avaluació de les
consideracions presentades i regularitzar els projectes de reparcel·
lació i urbanització aprovats definitivament en data 12 de març del
2014 en base a les consideracions següents:
- Considerar la cessió de terrenys feta per Melcior Vendrell (100 m2
dins el sector).
- Considerar l’obra d’urbanització ja executada com a despesa atribuïble a M. Vendrell.
- Incloure les despeses en topografia i estudi de projecte urbanització, amb un total de 2.893,72 €, com a contribució de Melcior
Vendrell a la gestió del polígon.
La proposta s’aprova amb l’abstenció del grup d’APS-CUP i els vots a
favor dels grups de CiU, ERC, PP i del regidor Lluís Ràfols.

13. Aprovar, si s’escau, la convocatòria pels 2ns Premis Castell Subirats
El Ple de la Corporació va aprovar en data 5 de maig del 2014 la
creació i l’atorgament dels Premis Castell de Subirats.
L’acte s’ha previst es duria a terme el proper dissabte 2 de maig de
2015 d’11.30 a 14 h a la Pista Poliesportiva d’Ordal.
Els guardonats dels 2ns Premis Castell de Subirats serien:
- Vídua de Luis M. Hernández, per la divulgació de la llengua esperanto
- Agrupació Folklòrica d’Ordal, pel seu 50è aniversari
A banda dels guardonats, es lliurarien obsequis a tots els fundadors
de l’Agrupació Folklòrica d’Ordal.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
14. Aprovar, si s’escau, el projecte modificat de l’estació depuradora de Cantallops
La Junta de Govern local, reunida en sessió ordinària de data 29
d’octubre del 2014, va acordar aprovar, prèviament a l’informe de
l’enginyer municipal, 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 68.208,05 € corresponents al 21%
d’IVA. De l’acord pres, se’n va donar compte a la sessió ordinària
del Ple de la corporació celebrada el dia 17 de novembre del 2014.
A la vista de l’informe emès per l’Enginyer municipal en data 22 d’abril
del 2015, s’acorda aprovar inicialment la “Modificació del projecte
de la nova depuradora d’aigües residuals a Cantallops” redactat
per Philae Enginyeria de Projectes, per un import de 407.870,25 €
més 85.652,75 € corresponents al 21% d’IVA que fan un total de
493.523,00 €.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

6. Donar compte del conveni signat amb el Memorial
(local Pago)
Es dóna compte al Ple de la signatura del 8 d’abril del 2015 del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Subirats a la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya.
7. Donar compte de la signatura de l’Addenda al conveni de data 31 de març del 2004, entre l’Ajuntament
de Subirats i Endesa Distribución Eléctrica, S.L
Es dóna compte al Ple de la signatura del 20 d’abril del 2015 de l’addenda al conveni de data 31 de març de 2004, entre l’Ajuntament de
Subirats i Endesa Distribución Eléctrica.

15. Mocions

15.1. Moció presentada per l’equip de govern, que la tramitació
dels processos judicials es realitzi en llengua catalana
L’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el català
com a llengua pròpia de Catalunya, d’ús normal de les administracions públiques de Catalunya, i oficial, que totes les persones tenen
el dret d’utilitzar i el dret i deure de conèixer, com també reconeix
que els poders públics han de facilitar l’exercici d’aquests drets i el
compliment d’aquest deure.
S’acorda que les persones vinculades a l’Ajuntament o les entitats del
seu sector públic, i especialment les que els representen i defensen
davant de l’Administració de Justícia, han d’usar la llengua catalana
en les actuacions judicials relacionades amb aquesta entitat local,
amb les del seu sector públic o amb la seva vinculació a elles.
I que en els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els
quals l’Ajuntament o les entitats del seu sector públic siguin part, en
el primer acte processal en què sigui possible fer-ho, la seva representació i defensa sol·liciti a l’òrgan jurisdiccional competent que la
tramitació del procés es realitzi en llengua catalana en les diverses
instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
La moció s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

8. Aprovar Si s’escau, el Conveni a subscriure amb
Repsol
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda ajornar el debat i la
votació d’aquest punt de l’ordre del dia fins a la celebració d’un proper
Ple.
9. Donar compte del conveni signat entre diferents
municipis per a la promoció de les Entitats i de les activitats culturals i festives, i de préstec de material
Es dóna compte al Ple de la signatura del 10 d’abril del 2015 del
conveni de col·laboració entre els municipis de la Palma de Cervelló,
Olesa de Bonesvalls, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de
Cervelló, Subirats, Torrelles de Llobregat i Vallirana per a la promoció
de les entitats i de les activitats culturals i festives, i de préstec de
material.
10. Donar compte de l’alteració de límit de terme entre els municipis de Gelida i Subirats
Es dóna compte al Ple que el dia 10 de febrer del 2015 es registra
l’entrada un certificat de la secretària de la Comissió de Delimitació Territorial en el qual comunica que el Ple d’aquesta comissió, en
sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener del 2015, va adoptar
l’acord d’“informar favorablement l’expedient d’alteració de termes
entre els municipis de Gelida i de Subirats, d’acord amb el plànol
a escala 1:5.000 que s’acompanya com a annex”. L’Ajuntament de
Subirats introduirà la nova delimitació de terme a la modificació puntual del POUM que s’està tramitant i de la qual s’ha demanat informe
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

15.2. Moció presentada pel grup ERC, a favor de la reforma horària
L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les
institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
La moció s’aprova amb l’abstenció de la regidora Dolors Morera i el
vot a favor de la resta de membres de la corporació presents.

11. Aprovar, si s’escau, la recepció de les obres d’urbanització del polígon d’actuació Lavernó
S’acorda procedir a la recepció de les obres i instal·lacions del polígon d’actuació Lavernó, d’acord amb les determinacions de l’article
131.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. A aquest
efecte se signarà l’acta de lliurament i recepció de les obres i instal·
lacions de la urbanització.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

15.3. Moció presentada per l’equip de govern, en suport a l’esport
català
L’Ajuntament de Subirats manifesta el suport a l’esport català en el
seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen
esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
La moció s’aprova amb el vot a favor dels grups de CiU (menys el
regidor Ferran Planas, absent de la Sala de Plens en el moment de
la votació), ERC, APS-CUP i Lluís Ràfols i el vot en contra de Dolors
Morera.

12. Aprovar, SI S’ESCAU, l’inici de l’expedient de recuperació del camí públic de la Salada, C-243 Sant Sadurní-Vilafranca
S’acorda ratificar en tots els seus termes el Decret d’Alcaldia 45/2015
i procedir al cobrament de les despeses derivades de l’actuació que,
a través de l’anomenada execució subsidiària, ha hagut de fer l’Ajuntament mitjançant els serveis de la brigada municipal.
S’acorda també estudiar la possibilitat d’iniciar uns expedients d’infracció urbanística i sancionador per l’actuació duta a terme per l’em-

Podeu consultar les actes del Plens i de les Juntes de
Govern Local a la pàgina web de l’Ajuntament de Subirats
www.subirats.cat
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però ens oposem que com a poble sobirà, els catalans no
puguem exercir el nostre dret a decidir, i aquí hem de dir
que ens felicitem per tenir ara un consistori més demòcrata, en el qual el dret a decidir no es discuteix i en què
l’aposta per la independència suma més regidors i regidores, a Subirats ja superem el 80% de la població que
ha votat per opcions sobiranistes. Aprofitem per felicitar
les altres forces polítiques i especialment la candidatura
APS-CUP, que ha fet un molt bon resultat i aglutina gran
part del jovent.

Benvolguts veïns i veïnes,
Els membres que composem la llista de CiU, així com els
regidors que han treballat per vosaltres aquests darrers
anys, estem molt contents de la confiança que ens heu
donat i us en donem les gràcies. Hem aconseguit superar
el nombre de vots de les passades eleccions del 2011 i
obtenir el nostre millor resultat des del 1995, conservant
els cinc regidors que en el darrer mandat van ser importants per aconseguir l’alcaldia i la gestió municipal.
Ens ha tocat gestionar l’acció de govern en el període de
crisi més important després de la república i fer-ho sense
disposar de l’ajut de la Generalitat de Catalunya, que té els
pressupostos segrestats per un govern central que no ha
col·laborat en cap moment en el finançament de les autonomies. Hem tingut, però, la sort de comptar amb el suport
de la Diputació de Barcelona, també en mans de CiU, que
ens ha ajudat en molts dels aspectes en què abans ho feia
la Generalitat de Catalunya, si bé és cert que amb menor
quantia.

Un municipi és una comunitat molt àmplia, i hem de saber
governar per a tots i totes, i si bé és cert que l’opció independentista és present en el nostre ideari i programa,
l’acció al municipi s’ha de centrar en els serveis a les persones, en les seves polítiques de benestar social, en les
seves escoles, en la cultura, en l’esport, en el turisme i en
tots aquells aspectes que donen qualitat de vida i milloren
el benestar de la ciutadania. Estarem amb el President de
la Generalitat i al costat de les decisions que prengui el
Parlament de Catalunya en les seves majories, compromesos i treballant per la sobirania del nostre poble. Ampliant
la base del sobiranisme al municipi i en l’elecció d’un alcalde que promogui un govern municipal de majoria independentista.

Hem aconseguit mantenir els serveis, arribar a les persones, a les entitats, fer obres públiques i gestionar amb
la Diputació i la Generalitat tot el necessari per aconseguir-ho. Tot això dins un equilibri pressupostari, garantia
del manteniment dels serveis de qualitat presents i futurs.
No farem un repàs a l’acció de govern, volem mirar ja endavant i estem treballant per aconseguir liderar, si és possible, el nou consistori, obtenint l’alcaldia i el gruix del nou
govern municipal que treballarà pels veïns i per Catalunya.

Per últim, des del grup de CiU volem agrair i valorar la
feina feta per les regidores Isabel Esteve i Maite Catasús
i el regidor Ferran Planas en aquests darrers anys i que,
per motius personals. deixen la primera línia, i donar la
benvinguda a les noves incorporacions: Àngels Pinyol,
Lluïsa Sueiro i Carles Morgades. Esperem poder fer un
bon grup municipal, estar a prop vostre i fer camí cap a la
independència, per això comptem també amb la resta de
membres del grup, els que ja aporten experiència i els que
no han entrat al consistori però que estan per col·laborar.
Moltes gràcies.

Estem contents perquè a més de guanyar la nostra formació, el vot sobiranista al municipi creix, creix a cada elecció, i és un fet que no es pot deixar sense comentar. De fet,
l’única formació que ha quedat exclosa del nou consistori
no estava pel “dret a decidir”. No sabem si n’ha estat o
no la causa principal, nosaltres respectem tota ideologia,
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263 gràcies!
Aquest escrit el faig en data 27 de maig, per tant comentaré com han anat les jornades electorals del 24M sense
poder fer cap valoració del consistori que posteriorment a
aquest escrit se’n faci.

Si parlem en clau de país, ha quedat patent el que deia
en Junqueras d’anar cadascú amb la seva llista i sota el
mateix lema. Hem pujat l’independentisme. Ara és més viu
que mai. Hem passat d’1.100.000 a 1.400.000 vots al bloc
sobiranista. En aquests moments som, entre ERC, CUP i
CiU, el 68% de regidors de Catalunya. Anem pel bon camí,
només cal que siguem intel·ligents, sumem forces i treballem conjuntament pel país!

Sí que vull valorar positivament les jornades del 24M.
Estem contentes de la participació que hi ha hagut. Estem
satisfetes perquè ha guanyat l’independentisme. Dels 11
regidors/es del consistori, 10 som independentistes.
La valoració com a grup d’Esquerra també és positiva.
Estem orgulloses de l’equip que hem aconseguit, dinàmic,
competent, amb experiència i amb moltes ganes de treballar. Hem fet una campanya neta, sense arremetre contra
els altres per pujar nosaltres. Per damunt de tot som persones, persones que posteriorment ens haurem d’entendre pel bé del municipi.
S’ha de dir que el resultat que esperàvem era augmentar
un regidor al consistori. No ha pogut ser aquest cop, tot
i que sí que hem pogut mantenir les dues regidores, la
Carme Riba i jo mateixa, la Montse Garcia. Per tant, 263
gràcies a aquelles persones que ens heu donat el vostre
suport. Continuarem treballant per tots i totes vosaltres!
Farem les valoracions pertinents a nivell de grup, només
dir que estem particularment contentes de saber que dins
el proper consistori no hi haurà segons quins personatges,
personatges i socis de govern que no tenen cap tipus de
pudor a l’hora d’humiliar, rebaixar i utilitzar la política més
barroera en contra de les companyes de consistori. Nosaltres continuarem en la nostra dinàmica de col·laborar en
el que puguem o en el que ens deixin i sempre sent fidels
als nostres principis.

Ens podeu trobar al mail: ercsubirats@gmail.com
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368 gràcies, seguim amb més força
Volem agrair la confiança de totes les persones que ens
heu votat, de les que ja ens heu donat suport altres vegades i de les que ho heu fet per primer cop. Estem contents
perquè sentim compensada la feina que hem fet aquests
quatre anys i amb els tres regidors estem segurs que podrem continuar i millorar.
També valorem de forma molt positiva aquests darrers
mesos i setmanes, que ens han servit per incorporar nous
membres al grup i per tot el que hem après durant la campanya de les persones que ens heu acompanyat als diferents actes.
I finalment, felicitar la resta de Candidatures d’Unitat Popular pel seu creixement al conjunt de la vegueria Penedès i
dels Països Catalans. A l’Alt Penedès hem passat de set a
dinou regidors i quatre nous municipis amb presència de
les CUP (Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, el Pla del Penedès
i Vilobí del Penedès).

Des dels municipis avancem en la construcció d’un país
lliure, per transformar una societat i una economia que
volem al servei de la comunitat, dels pobles. Uns pobles
oberts, inclusius, creatius, pròspers, solidaris i amb igualtat de drets i oportunitats, amb un present i un futur per
totes les persones, sense exclusions.

Emprendrem, doncs, aquests quatre anys amb forces i il·
lusions renovades, amb major responsabilitat, amb voluntat de col·laborar en tot allò que es treballi des de la participació i del consens, aportant propostes constructives
d’acord amb el programa que hem presentat i amb les necessitats que sorgeixin, però també mostrant oposició en
allò que es faci des de l’opacitat i que no respongui a criteris socials, sostenibles i d’equilibri territorial. Però sobretot,
treballant des del carrer i des de baix, teixint complicitats
i construint unitat popular, que és la força necessària per
un canvi real.

Des de Subirats, ja estem fent camí. Gràcies i amunt, Subirats!
Hi ha un HOME tancat a la presó,
dels qui avençaven:
JUNTEU-VOS
traieu-li l’embaràs que li oprimeix les mans
PERQUÈ FACI CAMÍ.
(Joan Salvat-Papasseit,
fragment del poema Sageta de foc, 1917)
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

Ara sí. Punt i final
Del PSC, què us he de dir!, no és que m’alegri especialment de tenir al nostre Ajuntament un partit que no accepta el dret a decidir del nostre país, i que tampoc ens farà
cap favor a Madrid, però he de reconèixer, perquè n’he
format part, que històricament ha fet un servei important
a la cohesió del país. El seu candidat ara regidor, deixant
a banda la discrepància política, és una persona capaç i
preparada per ser regidor d’un ajuntament. Per tant, i girant pàgina, li desitjo una bona feina.

Ja em pensava que no hauria d’escriure res més en aquesta pàgina, i pel que sembla no ha estat possible.
Avui fa just dos dies de les municipals, s’ha alliberat la tensió de les darreres setmanes i podem dir allò tan solemne
de: “el poble s’ha pronunciat”, i diria que ho ha fet amb
claredat.
D’entrada felicitar els guanyadors, que han estat clarament dues candidatures.

Desitjo de veritat a tots una bona entesa, i que segueixi
aquest Ajuntament sent presidit pel bon clima de treball i
relació dels darrers quatre anys. I que, encarrilades moltes coses i amb l’estabilitat econòmica assolida, es pugui
prosseguir millorant l’atenció a les persones, millorant pobles, camins i serveis, protegint l’entorn i potenciant l’economia agrària i de transformació que és la base que dóna
fesomia al nostre territori.

D’una banda la que encapçalava l’alcalde d’aquests darrers quatre anys, en Pere Pons, i que consolida un equip
de cinc regidors. Malgrat no assolir la majoria absoluta, sí
que es fa evident un suport molt majoritari a la gestió feta
aquests darrers quatre anys i d’alguna manera també l’encàrrec que prossegueixi governant Subirats quatre anys
més, en la mateixa direcció.
L’altre grup que puja i s’assenta és l’APS-CUP, que ho fa
possiblement per diverses raons. Els empeny el descontentament social, i les ganes de canvi d’una ciutadania
farta de l’actual situació i d’un sistema que no dóna prou
respostes, també el fet que han treballat i s’han esforçat en
portar el debat a nivell del ciutadà de carrer i finalment que
tenint al darrere les generacions més joves i possiblement
les més maltractades, han mostrat coherència i sensatesa
en la seva presència al consistori, cosa que els fa una real
alternativa de govern.

En clau de país, espero i desitjo que el proper consistori
segueixi fidel a Catalunya i lluiti en la direcció d’aconseguir
la independència del nostre país. En aquesta tasca i des
del carrer em tindran sempre al seu costat.
I del fet de deixar la política de primera línia, no puc negar
que el meu sentiment té un punt d’agredolç, una certa
recança per deixar una feina que he fet a gust, malgrat
alguna que altra enrabiada, però d’altra banda també un
alleujament per la llibertat que dóna tornar a ser un ciutadà de peu, no tenir compromisos horaris i organitzar-me
l’agenda realment al meu gust i d’acord amb les meves
afeccions, que són variades.

Desitjo que no s’instal·lin només en l’oposició còmoda, són
tres regidors i seria bo que, sense trair evidentment el seu
projecte, entomessin responsabilitats de govern i seria bo
també que la llista mes votada els les oferís.

També més d’un s’alegrarà que desaparegui i alguna colla
de diables em dedicarà encara algun versot maldestre. Sé
que no són amics tots els que m’he guanyat, però plego
amb la consciència ben tranquil·la. Fins a darrera hora he
dit el que pensava i ho seguiré fent, i per tant és el que
menys em preocupa. Surto per la porta del davant, escullo
lliurement el moment de fer-ho i amb això en tic prou.

Segueixen les dues regidores d’ERC. Aquesta candidatura manté el seu electorat, tot i baixar lleugerament, crec
que els falta una profunda reflexió interna. Ja sé que no
els he estalviat personalment crítiques, però no sóc tan
cregut per pretendre que la meva influencia arribi tan lluny
com per justificar la inèrcia dels seus resultats. És en els
seus plantejaments i en la seva forma d’entendre la política local on cal que busquin les raons de la seva situació.

Amb tot i amb el mateix esperit de servei, resto a la vostra
disposició.
Ben cordialment,
Lluís Ràfols
Regidor SOCIALISTA NO ADSCRIT
QUE RESTA FIDEL A CATALUNYA
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Grups municipals

Gràcies a tots els veïns de Subirats, especialment aquells
101 veïns i veïnes de Subirats que en aquestes eleccions
municipals heu donat el vostre vot al Partit Popular i ens
heu fet confiança per liderar un projecte a Subirats sense
diferències, sense enveges, sense nuclis de primera ni de
segona, en definitiva, un Subirats de tots.

algú li pesi la feina feta pel Partit Popular de Subirats i per
aquesta regidora, és comprovable i volem repetir el que
hem aconseguit:

Aprofito també per donar les gràcies a tot l’equip del PP de
Subirats, als afiliats i simpatitzants, que s’han deixat la pell
al carrer defensant el nostre projecte. Lamento profundament i em fan mal totes i cadascuna de les persones que
aquesta vegada no heu confiat en nosaltres.

- 1.222.734,02 euros per millorar l’accés a la Urbanització
Casablanca de la Diputació de Barcelona.

-
100.000 euros per arranjar la passarel·la d’Ordal que
creua la N-340, gràcies al compromís del Ministeri de
Foment.

- Millora 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.

Sé que ens heu castigat per les dures mesures que prenem obligats per la situació que l’esquerra ens va deixar
en herència i, especialment, per la corrupció. Us asseguro
que us hem escoltat i estem treballant per sortir de la crisi
i acabar amb la corrupció, que ens fastigueja a tots, que
tant de mal ha fet i que ens està fent pagar una factura tan
alta. Espero que amb el temps vegeu el fruit de tant sacrifici i esforç de tots. No és el resultat que esperàvem, però
farem de les necessitat virtut i treballarem incansablement
per fer-vos recuperar la il·lusió en el nostre projecte.

- 660.000 euros dels Pressupostos Generals del Govern
d’Espanya del 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.

Vull des d’aquest humil espai, que tinc l’honor de subscriure com a regidora a l’Ajuntament, donar les gràcies a
tots els treballadors de l’Ajuntament que sempre amb el
vostre incansable esforç i dedicació ens ajudeu perquè la
feina sigui més fàcil i que l’esforç que entre tots dediquem
valgui la pena.

Per mi no ha estat una legislatura fàcil, ans al contrari, ha
estat una legislatura en què s’ha primat el descrèdit i el
menysteniment personal, afavorits pel Govern de Subirats,
però he de dir que m’han fet més forta i cada cop que
intentaven humiliar-me jo hem feia més gran. Ha estat la
legislatura del tot s’hi val: pintades i empaperades al meu
lloc de feina i a casa meva, el menyspreu dels qui deien
“la teva mare hauria d’haver avortat” i tantes altres coses
que quedaran sempre dintre meu, i que com que no sóc
una persona rancorosa no sortiran a la llum.

El Partit Popular seguirà treballant per Subirats tal com ho
ha vingut fent, ja que més enllà de les sigles i de les banderes per mi només hi ha les persones, i és per això que
ens hem deixat la pell aquests quatre anys per aconseguir 1.982.734,02 euros per a Subirats, xifra per molt que a

Moltes gràcies,

Però a part de tot això, m’he trobat gent que m’han demostrar que la meva lluita i la meva feina sí que valen la
pena, per tots ells i pels 101 veïns i veïnes que ens han fet
confiança, resto sempre a la vostra disposició.
Maria Dolors Morera i Solà
Regidora-Portaveu Partit Popular
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Agenda cultural

65

JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

juny 2015

JULIOL
SANT PAU D’ORDAL

SANT PAU D’ORDAL

• Als vespres, Torneig d’estiu de futbol 7 amateur.
Al camp de gespa. Organitza: UE Sant Pau.

• Dissabtes i diumenges de 9 a 14 h, Mercat del
Préssec d’Ordal. A la plaça Subirats de Sant Pau
d’Ordal. Organitza: Patronat de Turisme de Subirats.

3, 4 i 5 DE JULIOL

5 DE JUNY

FESTA MAJOR DE CAN BATISTA

ORDAL

4 DE JULIOL

• Trobada esportiva ZER a l’Escola Montcau d’Ordal.
Curses d’orientació amb els nens i nenes de les tres
escoles de Subirats. Organitza: Regidoria d’Esports.

ORDAL

• Sopar de fi de temporada per a tots els jugadors,
familiars i amics. Organitza: FS Ordal.

7 DE JUNY

10 DE JULIOL

ORDAL

URBANITZACIÓ CASABLANCA

• Partit de futbol sala pares i fills. Tot seguit,
botifarrada. Organitza: FS Ordal.

• A les 22 h, NITS A LA FRESCA: Duet d’ambient.
Organitza: Regidoria de Cultura.

10, 11 i 12 DE JULIOL

13 DE JUNY

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ
CASABLANCA

ORDAL

• Inici del torneig d’estiu de futbol sala. Organitza:
FS Ordal.

11 DE JULIOL
CASTELL DE SUBIRATS

DEL 13 DE JUNY AL 30 D’AGOST

• A les 22 h, NITS A LA FRESCA: Coral Laroc.
Organitza: Regidoria de Cultura.

ORDAL

• De 10 a 19 hores, Obertura de la piscina
municipal. Organitza: Regidoria d’Esports.

18 DE JULIOL

SANT PAU D’ORDAL

TORRE-RAMONA

• D’11 a 20 hores. Obertura de la piscina municipal.
Organitza: Regidoria d’Esports.

• A les 22 h, XIII FESTIVAL DE MÚSICA A LES
VINYES amb la cantant Gemma Humet. Organitza:
Patronat de Turisme de Subirats.

20 DE JUNY

24 DE JULIOL

ORDAL

CAN BATISTA - OLIVÉ VITICULTORS

• A les 12 h a la Pista Poliesportiva d’Ordal, Mostra
de conjunts instrumentals i combos de l’Escola
de Música de l’Alt Penedès. Organitza: EMAP.

• A les 22 h, NITS A LA FRESCA: Quartet clàssica.
Organitza: Regidoria de Cultura.

24, 25 i 26 DE JULIOL

26 DE JUNY

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ CAN
ROSSELL

CAN RAVELLA

• A les 22 h, NITS A LA FRESCA: Concert de Xavi
Díaz Trio. Organitza: Regidoria de Cultura.

25 DE JULIOL
TORRE-RAMONA

26, 27 i 28 DE JUNY

• A les 22 h, XIII FESTIVAL DE MÚSICA A LES
VINYES amb el guitarrista, compositor i arranjador
Vicens Martín, al capdavant de la Dream Big Band.
Organitza: Patronat de Turisme de Subirats.

FESTA MAJOR DE LAVERN
28 DE JUNY
LAVERN

31 DE JULIOL, 1, 2, 3 i 4 D’AGOST

• A les 13 h, NITS A LA FRESCA: Cobla Maricel.
Organitza: Regidoria de Cultura.

FESTA MAJOR D’ORDAL
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L’entrevista
Un metge de poble
El Salvador Figueras i Clarasó, el Dr. Figueras, encara que va
néixer oficialment a Barcelona el 1952, es pot dir que és fill
de Sarral, un poblet de la Conca de Barberà rodejat de vinyes
i afloraments de vetes de guix, que donen lloc a una antiga
tradició d’artesania d’alabastre encara vigent avui dia.
Les seves arrels, però, són diverses, i tot i que el pare era
de Sarral, els avis paterns eren de Bonastre i Fontscaldetes
respectivament, mentre que la mare i els avis materns eren
de Can Clarasó, una casa de pagès serralenca on va viure la
seva infantesa.

TERRITORI

TERRITORI

TERRITORI

És casat, té dos fills que ja volen sols a diferents indrets
d’aquest món nostre tan globalitzat, i des de l’any 1987 viu a
Sant Pau d’Ordal.
Encetem la conversa més personal parlant dels seus estudis.
Possiblement el fet que la meva mare fos llevadora i infermera
va fer inclinar-me cap a la medicina i de molt jove vaig decidir
que volia ser metge de poble, això que ara en diuen metge de
família. Vaig anar a escola primer a Sarral, després, potser
perquè era un noi un xic rebel, em van posar dos anys intern
al col·legi de la Mercè de Montblanc del qual, com molts internats de l’època, no en guardo gaire bon record. Fins que al
que aleshores en dèiem 4t de batxillerat em vaig examinar per
lliure a Reus i vaig acabar 5è, 6è i preuniversitari a la Salle de
Tarragona.

Xx

Xx

Els estudis de medecina, els vaig fer a la Universitat de Barcelona, al Clínic, i després del breu parèntesi de la mili, “milícies”
entre el 74 i el 76 , vaig entrar d’assistent d’urgències al Clínic
durant un any i mig.

El 1978 comença una etapa d’interinatge, és a dir sense plaça
en propietat, a Sant Boi del Lluçanés, substituint el metge que
era fora de viatge per una llarga temporada. Allí coneix la
seva dona, la Dolors, que era mestra a Perafita, i es casen el
1985.
És una etapa de la qual tinc molt bons records, tant del poble
i de la gent com de la comarca, on m’estic fins a l’arribada el
1984 d’un nou metge amb plaça, per la qual cosa me’n vaig a
Sant Julià de Vilatorta, on hi restaré fins al 87.

La veritat és que no m’havia preocupat gaire fins aleshores,
de fer oposicions i optar a una plaça fixa, com era habitual en
aquell temps.

El 13 de desembre del 1987 queda vacant la plaça de Subirats
i m’hi trasllado de nou com a metge interí, i la veritat es que
el poble i el municipi m’agraden, i decideixo presentar-me a
oposicions el 91, cosa que em permet ja obtenir en propietat
la plaça a Sant Pau, plaça que es deia oficialment de “Subirats
i agregats”, i que incloïa també, per exemple, Avinyonet.

Certament la meva arribada a Subirats li va saber un cert greu
al Dr. Bofill, metge estimat al municipi i molt tradicional, que va
rebre a contracor el fet que el jubilessin per llei.

Instal·lat, doncs, a Sant Pau, no tenia inicialment on visitar, i
d’acord amb l’alcalde Casanovas van ubicar provisionalment
la consulta a la Sala de Plens, per fer ja més endavant una
consulta més professional on és avui encara.
Ara recordo l’anècdota de l’arquitecte Vidal, sadurninenc i
germà del jutge Vidal, que la va projectar, hi va posar al celobert del costat una fonteta encastada en una peça de marbre que semblava talment una làpida de cementiri, vaja un pèl
desafortunada, fins que vaig aconseguir que es canviés per
evitar el reguitzell d’acudits que sovintejava entre els pacients
de la consulta.
Com era Subirats el 87 i com el veus ara?

Recordo també que quan vaig arribar a Subirats em va sorprendre d’entrada l’abandó i la poca cura dels nuclis. Hi havia
la major part dels carrers sense pavimentar, faltaven voreres
arreu i es respirava en tots els pobles una certa deixadesa
que, afortunadament, ha anat canviant.

També em va sorprendre i encara em sorprèn ara, el poc sentiment que existeix de sentir-se subiratenc. La gent se sent del
seu propi nucli concebut com un petit univers, però no se sent
part integrant del municipi, i això propicia un cert egocentrisme
de cada lloc, un tancar-se en si mateix, una certa manca d’interès en el conjunt del territori i una mentalitat reticent de cara
a compartir objectius comuns.

Xx

Com t’hi trobes, a Subirats?
Cal dir que quan a la vida portes tants canvis, sembla que
costa d’arrelar-s’hi, però a Subirats, a Sant Pau on resideixo,
em cal dir que no em va costar gens i que m’hi trobo molt bé.
De fet aquí s’ha realitzat del tot aquella vocació adolescent
d’esdevenir metge de poble.
Parlem de la vessant professional: com veus la sanitat a Subirats?
Puc dir de veritat que he fruït molts anys fent aquesta feina i
segueixo fent-ho, malgrat que avui amb els canvis en el sistema, amb les retallades i amb una certa deshumanització del
servei, se’m fa una mica mes feixuc cada dia.
La manera de treballar que tenim en l’actualitat comporta que
s’hagi perdut una mica el vell esperit del metge de família tal
com l’hem entès tradicionalment. Treballes molt programat,
dos dies a Sant Pau, dos dies a Lavern i un dia a un altre lloc
de l’àrea bàsica. S’assisteix amb una mica de tristesa a un
cert concepte de rendibilitat aplicat a l’atenció mèdica, tant al
professional com al pacient se’ls fa anar d’un cantó a un altre
i la informàtica ho presideix tot. Tot és embolicat perfectament
i presentat i justificat perquè sembli correcte, però s’està arribant al límit. De fet la medicina, sense exagerar, s’assembla
cada cop mes a allò que vèiem en pel·lícules de ciència ficció,
d’un malalt entrant per un tub i en el temps de passar-hi ja
sortia tota la informació del que tenia.
Ens explica, no sense recança, que el seu arxiu en paper,
on tenia l’historial i les fitxes mèdiques dels seus pacients de
Subirats, se’l van emportar un bon dia des del Departament
de Salut.
Ara —prossegueix— ha d’estar tot informatitzat, els canvis de
programes i directrius són constants i malgrat que ens costa
adaptar-nos-hi, fem tot el que és al nostre abast per estar a
dia. En la sanitat estem ara arribant al moll de l’os, i ja no
es pot aprimar més tot sense perjudicar el servei correcte als
ciutadans. Ara realment estem arribant a una situació que en
podem dir crítica.

Aquí ho deixem, agraint al Dr. Figueres que servi intacte enTítol
cara aquesta vocació cada cop més escassa del metge de
família, que era alhora psicòleg, confident i suport d’amic als
seus pacients en els bons moments i en els més difícils.

