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Correbocs d’Ordal,
3 d’abril

PROMOCIÓ
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Cursos d’anglès a
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MEDI AMBIENT

22 de maig, Festa
del Medi Ambient a
Lavern

© Foto cedida: Josep Tomàs

El Festival Barnasants arriba a Subirats amb VerdCel

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 12.30 h
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12.30 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 12.30 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 i dimecres, de 10 a 13 h
· Sòl no urbà: dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h
TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 10.30 a
13.30 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
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

VISITA AMB ELS REGIDORS

• Pere Pons Vendrell pere.pons@subirats.cat
Alcaldia, Planificació del Territori, Obres, Governació,
Promoció Econòmica i Joventut
Matins de dilluns a dissabte (excepte dijous) i tardes de
dimecres i divendres.

• Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Gent Gran, Cultura, Recursos Humans i Igualtat i Ciutadania
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.

• Llorenç Ros Peiron llorenc.ros@subirats.cat
Serveis Comunitaris, Medi Ambient i Sanitat
Tardes de dimarts i dimecres i dissabtes al matí.

• Carles Morgades Àguila
carles.morgades@subirats.cat
Ensenyament, Agricultura i Protecció Civil i ADF
Dimecres tarda i dissabtes al matí.

• Àngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Turisme, Benestar Social i Participació Ciutadana
Tardes de dimecres i divendres i dissabtes al matí.

• Marcos Pérez López marcos.perez@subirats.cat
Hisenda i Esports
Dimecres tarda i dissabtes al matí.

* Per concertar una visita amb regidors caldrà trucar a l’Ajuntament de Subirats en l’horari d’atenció al públic. També es pot fer el
tràmit a través del web municipal: http://www.subirats.cat/tramits-municipals/
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Benvolguts veïns i veïnes,
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Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca
D.L.: B-25.354-1979

Aquesta legislatura serà diferent, estarà molt marcada pel context nacional i
pel que pugui passar al “Reino de España”. Sembla que els nous partits emergents han de fer canvis a qualsevol preu, i es posaran d’acord en tot allò que
sigui tenir el control sobre Catalunya.
Bé, no sé si serà del tot cert o no, però l’última és que no tenint-ne prou amb
laminar les competències de la Generalitat de Catalunya i de deixar-la sense
recursos, ara cal esborrar del mapa els consells comarcals i les diputacions.
El que us escriu sempre ha pensat que el nostre sistema és un sistema massa
administrat, però algú es creu que aquets canvis són per aprimar les administracions, guanyar en eficiència i donar agilitat?, o correspon un cop més a la
voluntat centralitzadora de tot? Un estat cada cop més jacobí.
Un municipi com el nostre utilitza els serveis que ofereix el Consell Comarcal, i
ara més que mai, si es vol racionalitzar el món municipal i no es volen suprimir
ajuntaments, calen administracions que aglutinin i comuniquin serveis; en el
nostre cas, compartim serveis socials, transport escolar, escola de música,
promoció turística, etc. Cal i hem d’exigir reformes permanents per treure el
màxim partit i la màxima eficiència de qualsevol administració, però demanar
la supressió d’aquests ens és desconèixer la situació de la majoria de municipis de Catalunya i fer la lectura del territori des de la ciutat. Potser en l’arc
metropolità, a la corona de Barcelona, i per a municipis grans, aquests ens
són prescindibles, però a la nostra comarca avui són necessaris i eines de
l’eficiència.
Ara, l’última, és que partits de caire centralista volen treure les diputacions; jo
sempre hi he estat a favor i hi estaré d’acord si es dota la Generalitat i els ajuntaments d’aquests recursos, però si la voluntat és que l’Estat n’agafi el control
econòmic i no prestar els serveis que ara donen al món local, anem quatre
passes enrere. Amb una Generalitat en fallida econòmica que no pot assolir
el compromís social, amb uns ajuntaments fiscalitzats sota la llei de la racionalització i sostenibilitat, que tenen uns pressupostos municipals intervinguts
sobretot en la despesa social i el servei a les persones, i sense la Diputació de
Barcelona (que ens aquests últims quatre anys ha estat la mare auxiliadora del
món local), tindrem un panorama molt magre. Sap greu que els “espanyols”
sempre troben els punts d’acord i a nosaltres sempre ens tocarà el rebre, si no
sabem mirar a l’horitzó.
Ja fa anys, el 1914, les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona,
amb diferent color polític, es van unir sota el paraigua de la Mancomunitat
(dirigida per Enric Prat de la Riba) que va ser l’embrió de la Generalitat de Catalunya. La Mancomunitat va posar les bases del que avui som com a país, i va
preparar una generació d’homes i dones que es van trobar un país organitzat,
durant la República, per recuperar les institucions catalanes. Sense l’esforç
de la Mancomunitat, la seva visió i el seu encert, no seríem on som ni mai no
hauríem somiat tenir el dret a decidir com a poble.
Però vet aquí, ara que les diputacions s’han obert un altre cop als municipis,
estan més a prop de les persones, supleixen en part els recursos i serveis que
hauria de donar la Generalitat, fan nosa. Ara se les volen carregar..., totes? o
les catalanes?
Personalment, repeteixo, a mi sempre m’han fet nosa les diputacions, corresponen a una estructura d‘estat que no és la nostra, però si la voluntat és anul·
lar-les per anorrear el país i no es dota la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
dels recursos necessaris, correm el risc
de deixar orfes molts serveis a les persones.
Hem de tenir clar que cal que les Diputacions desapareguin per donar pas a una
nova manera d’administrar-nos; no per
eliminar uns serveis i recursos imprescindibles.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Notícies
Notícies
Cesc Casas Cartró, el
primer nadó del 2016
nascut a Subirats
El primer nadó nascut a Subirats aquest 2016 es
diu Cesc i va néixer el 8 de gener a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. És el primer fill de l’Esteve i la Maria i viu al nucli dels Casots.
El Cesc i els seus pares van ser rebuts a l’Ajuntament de Subirats per l’alcalde i la regidora de
Cultura, que van felicitar la parella i van lliurar-los
el nou obsequi que rebran a partir d’aquest any
tots els nadons nascuts a Subirats.
L’obsequi és un lot de bolquers amb forma de raïm
preparat pels usuaris de la residència Font Santa.

Benvinguda, Laura!
Al passat número de la revista Tot Subirats vam destinar un espai a donar
la benvinguda als nens i a les nenes nascuts a Subirats el 2015.
La Laura Lladó López, que viu a la Urbanització Casablanca, va néixer el
23 de desembre i no va poder sortir a la revista perquè en aquestes dates
el butlletí ja s’estava repartint.
Aprofitem per donar-li també a ella la benvinguda i felicitar els seus pares.

LAURA LLADÓ LÓPEZ
23/12/2015
Urbanització Casablanca

Jubilació de
l’arquitecte tècnic
Agustí Martínez
Guerrero
Servei de taxis al municipi de Subirats
Xavier Anglada - 619 144 943
Autocars Vendrell - 93 892 25 44 - 669 776 868

4

L’arquitecte
tècnic
municipal
d’aquesta corporació, Agustí Martínez Guerrero, s’ha jubilat després de
8 anys de treball a l’Ajuntament de
Subirats. Li desitgem molta felicitat
en aquesta nova etapa!

Governació
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Pressupost 2016
El passat 21 de
desembre
el
Ple de la
corporació municipal va
aprovar
el pressupost per al proper any 2016.
Un pressupost total consolidat per un
import de 3.678.101 €. En tractar-se
de de l’import consolidat comentar
que també inclou la part corresponent al Patronat de Turisme.

Regidoria
de
Governació

En l’actualitat és difícil gestionar un
pressupost municipal. Cada dia, des
del govern central, se’ns pressiona
ESTAT DESPESES
Cap. 1
Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

Cap. 5

S’ha confeccionat un pressupost realista en la previsió de les despeses i
prudent en la dels ingressos. Seguint
amb la mateixa línia pressupostària
perquè sigui responsable amb l’estabilitat i la sostenibilitat de la hisenda
municipal i perquè ens permeti aplicar els reptes i les accions polítiques
de l’equip de govern. Després de
quatre anys amb pressupostos mar-

1.165.162

Despeses corrents en béns i serveis

1.860.626

Despeses financeres

Passius financers

Cap. 1
Cap. 2

Cap. 3

275.441

Fons contingència

Cap. 9

Durant aquestes últimes setmanes,
des del servei d’intervenció de l’Ajuntament, s’està treballant per tancar la
liquidació de l’exercici pressupostari
corresponent a l’any 2015 per tal de
tenir la foto final del passat exercici
per poder donar compte al plenari.
El quadre resum del pressupost seria
el següent:

ESTAT INGRESSOS

8.200

Transferències corrents
Inversions reals

cats per un pla de sanejament i ajust,
a data d’avui l’Ajuntament està sanejat, fet que permet deixar enrere part
de la contenció estricta d’anys anteriors i encetar una nova etapa en què
s’incrementen pràcticament totes les
partides. Tot i això, es manté la línia
d’equilibri pressupostari i control de
la despesa.

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2016

Despeses de personal

Cap. 6
Cap. 7

per complir amb una sèrie de requisits i normes (la llei de morositat, la
llei de la despesa pública, l’estabilitat
pressupostària, etc.) que només fan
que entorpir la nostra tasca de servei
a la ciutadania, responsabilitzant les
corporacions municipals de l’excessiu endeutament.

Cap. 4

10.500

Cap. 5

186.000

Transferències de capital

54.000

Cap. 7

118.172

Cap. 9

3.678.101

TOTAL

TOTAL

EDICTE
El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada en data 25 de
gener del 2016, ha adoptat l’acord de modificar la numeració a la
guia de carrers municipals al carrer Forn del Vidre d’Ordal.
La part expositiva de l’acord diu, entre altres:
Primer.- Modificar a la guia de carrers municipal la numeració que
es proposa al plànol adjunt a l’informe de l’arquitecte municipal de
data 11 de desembre del 2015.
Segon.- Publicar la present resolució al butlletí municipal, al web i
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Subirats, per a general coneixement.
Tercer.- Notificar la nova numeració a totes les finques del carrer
Forn del Vidre a les quals es canvia la numeració de la guia de
carrers.
Subirats, 3 de febrer del 2016
Pere Pons i Vendrell,
Alcalde-president
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Impostos directes

Impostos indirectes
Taxes, preus públics...
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

1.619.021
77.837
743.190
1.014.903
105.150
-118.000
3.678.101

Territori

Planificació
del Territori i
Obres

Obres d’urbanització del barri de la Guàrdia
de Sant Pau d’Ordal

Les obres d’urbanització del
barri de la Guàrdia de Sant
Pau d’Ordal es troben en la
fase final de la seva execució. Després del soterrament
de les instal·lacions d’aigua, baixa tensió i enllumenat,
a més de l’execució d’alguns trams de clavegueram,
s’han assenyalat les rasants dels carrers i actualment
es treballa en la formació de les voreres.
El divendres dia 12 de febrer, a la sala de plens de
l’Ajuntament, es va fer una reunió amb els veïns per
tractar diferents temes relacionats amb les obres. A
més dels treballs que s’estan executant, s’hi van comentar tres temes que afecten el barri: en primer lloc el
tractament de l’espai que queda al carrer Romaní entre
la zona de paviment i la tanca de les cases; l’altre tema
és la urbanització de la zona lliure que queda entre el
carrer de la Farigola i el passatge del Boix, on hi ha
prevista una zona lliure amb jocs per a la mainada; i

el tercer és la il·luminació del tram ja pavimentat del
carrer Espígol.
Es preveu l’acabament de les obres de pavimentació
a mitjans de març proper. Una vegada acabades, es
procedirà a treure les instal·lacions aèries i els pals que
les suporten.

Renovació d’un tram de la canonada principal de distribució
d’aigua de Sant Pau d’Ordal
Durant el mes de febrer, l’Ajuntament
ha procedit a la substitució d’un tram
de la canonada principal de distribució d’aigua a Sant Pau d’Ordal,
entre el carrer de la Font i el carrer
Catalunya. La canonada vella, de fibrociment de 100 mm, surt del carrer de la Font, travessa la carretera i
entra al camí del Pujol fins al carrer
Catalunya; aquest tram, proper a la
casa del Pujol, té avaries freqüents
que comporten una problemàtica important, atès que tot el poble de Sant
Pau es queda sense servei d’aigua, i,
a més, hi ha moltes dificultats per a la
reparació de les avaries, pel material
de la canonada (fibrociment) i per la
fondària a què es troba el tub (prop
de 2 m de fons), cosa que provoca
que la reparació d’aquestes avaries
s’allargui de manera considerable.
Per millorar el servei i per eliminar
aquesta font d’avaries complexes,
s’ha col·locat un nou tram de canonada de polietilè de 160 mm, que surt
del carrer de la Font, baixa pel camí
paral·lel a la paret del pont, creua per
sota el pont, i d’aquí entra al terreny
de la pista de Sant Pau per sortir al

plexes del tram del Pujol, i a més
tindrà un diàmetre molt superior que
permetrà millorar el servei i garantir
els cabals necessaris. Així mateix té
un recorregut per la via pública municipal i per terrenys municipals, que
permet un fàcil manteniment, eliminant-se l’encreuament de la carretera
que comporta dificultats de gestió i
de manteniment.

carrer Catalunya, davant de la pista,
on es connecta a la xarxa existent.
Les obres de col·locació de la nova
canonada s’han contractat a Lampisteria Salvador, SL.
La nova canonada eliminarà la problemàtica d’avaries freqüents i com6

El dia 26 de febrer el concessionari
del servei, Cassà, en col·laboració
amb el contractista de l’obra, va realitzar les connexions finals de la nova
canonada a les instal·lacions existents, efectuant totes les maniobres
requerides (tall d’aigua, sectorització
d’instal·lacions, neteja de canonades
i posada en servei de la nova instal·
lació). Aquestes maniobres es van fer
en només 3 hores i mitja, de manera
que a les 12 ja s’havia restablert el
servei normal.
Demanem disculpes a veïns, comerços, establiments de restauració i
resta d’afectats de Sant Pau d’Ordal
per les molèsties ocasionades, que
s’ha procurat que siguin les mínimes
possibles.

Territori
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Instal·lacions per a lloguer de bicicletes
dins el programa “Tren del Xarel·lo”
S’estan executant les obres d’instal·lació de mòduls prefabricats per a lloguer de bicicletes a l’estació de Lavern.
Aquestes instal·lacions formen part del programa “Tren
del Xarel·lo. Senyalització. Renfe Subirats. Torrelavit”, que
pretén dinamitzar el territori creant una xarxa de recorreguts turístics per la comarca.
Les obres es van iniciar el dia 30 d’octubre del 2015 i
consten de la instal·lació de dos mòduls prefabricats de
formigó per a una activitat de lloguer de bicicletes. L’edificació consta d’un espai per a emmagatzematge i reparació de bicicletes, un altre per a recepció, un local per a
oficina i un garatge. Aquestes instal·lacions funcionaran
en coordinació amb les existents a l’edifici de l’estació.

als edificis, així com per millorar la il·luminació de l’aparcament.

A més s’estan executant obres a l’exterior per crear un pas
per a les bicicletes separat de la zona d’aparcament i per
portar les instal·lacions d’aigua, sanejament i electricitat

Actualment les obres es troben gairebé acabades, restant
per fer la instal·lació de la il·luminació exterior, el pintat
dels paraments exteriors i interiors i acabats generals.

Habitatge social a Ordal
Abans de l’estiu es realitzarà la reforma de la planta primera de l’antic edifici dedicat a cases dels
mestres d’Ordal. L’Ajuntament preveu reutilitzar
els edificis que han quedat en desús arran de la
construcció del nou centre educatiu de l’escola El
Montcau, al carrer del Pi. Enguany es reformarà
l’espai on hi havia dues aules per tal d’allotjar un
habitatge complet de 3 habitacions, bany, rentador i estar-menjador amb cuina oberta, amb l’accés independent mitjançant una escala lateral des
del carrer Mossèn Isidre Solsona, núm. 20. El cost
previst per a aquesta reforma és de 55.000 €, dels
quals 12.000 € seran aportats per la Diputació.

Adequació d’espai per al trasllat del
Bibliobús a Sant Pau d’Ordal
Hi ha un solar de propietat municipal al costat
de la plaça de Subirats de Sant Pau d’Ordal que
serà pavimentat per permetre la parada del bibliobús al poble. Actualment el bibliobús té parada al carrer Escoles, darrere la llar d’infants
municipal. La pavimentació es farà amb formigó
lliscat, i a sobre el paviment es podrà llegir la
següent inscripció: Subirats Capital de la Vinya.
Se substituirà la vella tanca de filat i heura de la
piscina per un tancament més net i adequat. La
caseta d’informació turística quedarà més ben
col·locada i es realitzarà una escomesa de telecomunicacions. L’espai quedarà incorporat al
conjunt de la plaça tot el temps en què el bibliobús no hi romangui aparcat. El cost previst
d’aquesta millora és de 30.000 €, dels quals
15.000 seran aportats per la Diputació.
7
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Millora acústica a la ràdio municipal
La ràdio municipal es troba instal·lada i ocupa dos recintes situats a la planta primera de l’edifici corresponent al Subijove/Subigran de Sant Pau d’Ordal. Un ajut de la Diputació ha permès millorar les condicions
acústiques d’aquests dos recintes, mitjançant revestiments fono-absorbents de parets i sostres. També s’han
substituït dues finestres de fusta i vidre senzill per fusteria d’alumini i vidre doble, i renovat la xarxa elèctrica
i d’il·luminació interiors. El cost d’aquesta millora ha estat de 5.000 €, dels quals 2.700 han estat aportats per
la Diputació.

Obres de millora de l’accés al poble de Ca l’Avi
Les obres de millora de l’accés al
poble de Ca l’Avi, que executa la Diputació de Barcelona, es troben gairebé acabades. En aquestes dates
s’estan fent treballs d’acabat de la
illeta central, un tram de voral de
conducció d’aigües i senyalització
general.
A partir de l’acabament dels treballs l’Ajuntament té previst la col·
locació d’una parada d’autobús i
la il·luminació del tram que va des
d’aquesta parada fins al poble.
Amb aquestes obres s’aconsegueix
un accés de vehicles més còmode i
segur i un espai adequat per a la parada dels autobusos.

Obres de construcció d’una rotonda
a la urbanització Casablanca
Les obres de construcció de la
rotonda de Casablanca que està
executant la Diputació de Barcelona i que es van iniciar el juliol
de l’any passat està previst que
quedin acabades a principis del
mes que ve. Estan pendents la
urbanització de l’espai interior de
la rotonda, la col·locació de dues
marquesines per a la parada de
l’autobús, la instal·lació dels fanals
d’il·luminació, la pavimentació de
la calçada i la senyalització.
La urbanització de la rotonda s’ha
dissenyat de manera que tingui un
fàcil manteniment. Constarà d’un
acabat de grava volcànica sobre
una làmina anti-arrels, un anell de
fusta tractada amb il·luminació rasant i un nucli central de plantes
baixes que no dificulti la visibilitat.
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22 de maig, cinquena
edició de la Festa del Medi Ambient

Des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem
treballant en la següent edició
de la Festa del Medi Ambient.
Concretament, es preveu realitzar-la durant el matí del diumenge 22 de maig al nucli de Lavern.
Hi haurà tallers infantils i familiars, inflables, exposicions,
estands de productes artesans, un mercat de segona mà i
d’intercanvi... i obsequis per a tots els assistents.
US HI ESPEREM!

Interessat a participar-hi?

Qui estigui interessat a tenir-hi un estand (amb algun
tipus de vincle amb el medi ambient: productes artesans i
ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers o espectacles, etc.), pot contactar amb
nosaltres al telèfon de l’Ajuntament (938 993 011, extensió
116, Anna), o per correu electrònic (mediambient.subirats@diba.cat) i ho valorarem.

Porta roba, llibres, jocs, objectes vells o nous que ja no et
siguin necessaris, que els vulguis vendre o intercanviar.

• Evitem que els objectes encara útils esdevinguin residus i humanitzem les relacions
econòmiques.

TERMINI MÀXIM EL 30 D’ABRIL

Inscripcions obertes fins al 7 de maig (places limitades,
es reservarà els espais per rigorós ordre de sol·licitud).
Enviar les dades (nom, e-mail i telèfon) a mediambient.
subirats@diba.cat o contactar per telèfon (938 993 011,
extensió 116, Anna).

Mercat de segona mà i d’intercanvi

Ets un particular i vols disposar d’un espai al mercat de segona mà i d’intercanvi durant la Festa del Medi Ambient?

A continuació s’indica la relació de festius del 2016 (en què no hi haurà recollida de la brossa porta a porta) i els dies en què es compensa fent una recollida
general de rebuig+orgànica a tot el municipi.

DIA FESTIU...

RECOLLIDA GENERAL...

• Dijous 24 març

• Divendres 25 març

• Dilluns 28 març
• Dilluns 16 maig

• Divendres 24 juny
• Dilluns 15 agost

• Dimecres 12 octubre

VARIACIÓ
HORARIS PORTA
A PORTA PER A
DIES FESTIUS

2016

• Dimarts 1 novembre
• Dimarts 6 desembre
• Dijous 8 desembre

• Dilluns 26 desembre

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Dimecres 23 març
Dissabte 26 març
Dimarts 29 març
Dimarts 17 maig
Dijous 23 juny

Dimarts 16 agost

Dijous 13 octubre

Dimecres 2 novembre
Dimecres 7 desembre

Divendres 9 desembre
Dimarts 27 desembre

* Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s
modificat ja que cal recórrer tot el municipi. Es recomana treure la brossa
la nit anterior.
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Recollida d’andròmines domèstiques a Subirats
Nuclis

Dies

Can Batista, Can Rossell, els Casots, el Rebato, Torre-ramona,
Urb. Muntanya Rodona, Urb. Can Rossell, Can Cartró, Ca l’Avi,
Can Bas, Urb. Casablanca

Segon dilluns de cada mes

Sant Pau d’Ordal, Ordal i Lavern, Cantallops i el Pago

Últim dijous de cada mes

NORMES:
✤C
 al avisar prèviament a l’Ajuntament. Quan la recollida sigui el dilluns el darrer dia per avisar és
el divendres i quan la recollida sigui dijous el darrer per avisar serà dimarts.
✤C
 al deixar els mobles sempre a fora al carrer. Si es deixen dins d’un garatge, un pati o una
parcel·la, no es recolliran.
✤C
 al deixar-los la nit del dia anterior a la recollida. Es comença a recollir a primera hora del matí.
✤N
 o abuseu del servei. Com a referència, la superfície total de mobles per casa no hauria de ser
superior a 1,5 m x 1,5 m (aproximadament 2 m2).
✤ El servei és per evitar portar voluminosos als contenidors, però no per a les persones que canvien
el mobiliari de tota una estança o habitació.
✤N
 o es recullen residus especials (p.ex., uralites, envasos o bidons amb olis, pintures, dissolvents...).
✤ IMPORTANT: NO ES RECOLLIRAN OBJECTES NO ESPECIFICATS PRÈVIAMENT.
Ja que s’ha detectat que sovint es treuen moltes més coses que les indicades prèviament, i com que freqüentment
es fa un ús abusiu que satura el servei (quantitat excessiva i molt volum d’andròmines), s’han establert unes
quantitats màximes a recollir per a alguns tipus de residus, i s’han assignat unes puntuacions a cada tipologia.
S’estableix un màxim de 4 punts en global per cada recollida.

Mobles (quantitat)

• LLIT (màx. 2 u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Electrodomèstics (quantitat)

Punts

• MATALÀS (màx. 2 u) . . . . . . . . . . . . . 

1
1

• SOMIER (màx. 2 u)  . . . . . . . . . . . . . . 

1

• SOFÀ (màx. 2 u)  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

• ARMARI (màx. 2 u)  . . . . . . . . . . . . . . 

1

• CALAIXERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

• TAULA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

• PRESTATGERIA  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

• NEVERA (màx. 1 u) . . . . . . . . . . . . . . 

1

		(Es recomana especialment que sigui
portada directament a la deixalleria ja que
pot contenir CFC al circuit de refrigeració)

• RENTAPLATS (màx. 1 u) . . . . . . . . . . 

1

• ALTRES MOBLES . . . . . . . . . . . . . . .  0,5-1
• CADIRES (màx. 4 u)  . . . . . . . . . . . . .  0,25

1

• TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,5

• ESTUFA ELÈCTRICA  . . . . . . . . . . . . 

0,5

• PC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,5

• MICROONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,5

• VÍDEO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25

•	CAIXES, BIDONS, GARRAFES (han
d’estar buides) (màx. 10 u)  . . . . . . . .  0,25
• FUSTES I FERROS . . . . . . . . . . . . . . 
		(Només quantitats moderades, de mida petita i

Punts

•	RENTADORA/ASSECADORA
(màx. 1 u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

Màxim del servei:

4 punts

que es puguin transportar entre 2 persones fent un
parell de càrregues)

Es tracta d’un servei gratuït, però cal respectar aquestes normes. En cas contrari, no es recollirà.
Els operaris tenen normes de deixar al carrer tot allò que excedeixi del servei acordat.
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VIII Pedalada dels Rocallons

Regidoria
d’Esports

Diumenge 14 de febrer es va
disputar la vuitena edició de la
Pedalada dels Rocallons, en
la qual uns 260 participants
van poder gaudir d’un recorregut de 31 km pel nostre
terme municipal, molt tècnic i
amb un desnivell acumulat de
més de 1.000 metres.

Quant als participants, com cada any van tornat a lloar
l’organització per haver escollit un itinerari molt tècnic, ben
senyalitzat, amb uns paisatges espectaculars i per la coordinació de tot plegat. Molts participants es van endur
diferents obsequis com caves, vins o mel, entre altres, gràcies a la col·laboració de cellers i establiments del nostre
municipi. En resum, la cursa va tornar a ser tot un èxit,
especialment gràcies al Club Ciclista Rocallons.

Felicitem el club BTT Rocallons per l’organització de la
cursa i agraïm la col·laboració de les ADF Subirats per
l’assistència i vigilància el dia de la Pedalada, de Protecció
Civil, del Centre Agrícola Sant Pau, de voluntaris i voluntàries, dels cuiners de les botifarres. A tothom, MOLTES
GRÀCIES.

En categoria masculina el guanyador va ser Albert Planas
i en categoria femenina la guanyadora va ser l’Anna Bello.

Servei d’Esports - Ajuntament de Subirats

El 3 d’abril torna la Correbocs d’Ordal
El proper diumenge 3 d’abril a les
9 hores torna la quarta edició de
la Cursa de Muntanya Correbocs
d’Ordal. Una de les sorpreses que
destacarà en la quarta edició de la
Correbocs respecte a les anteriors
és que l’inici de la cursa es modifica i els participants sortiran de la
pista d’Ordal en direcció al puig
d’Agulles. Els que facin la cursa de
16 km passaran pel puig d’Agulles
i el Montcau, i als de la cursa de
31 km els espera a la part final del
recorregut el Crestabocs!

Tots els corredors, en finalitzar la
cursa, tindran un obsequi de record. A més a més l’organització
tindrà preparat pa amb tomàquet
i botifarra, per recuperar forces. Hi
haurà premis per als primers classificats i sorteig de productes locals entre tots els participants.

Les inscripcions es poden fer per
internet a www.correbocs.com.

Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats

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

Visita del Bàsquet Subirats al Palau Blaugrana
A dos quarts de 10 del matí, a la plaça Subirats de Sant
Pau d’Ordal, es trobaven les dues categories femenines
de la secció de bàsquet per anar al Palau Blaugrana,
dues hores abans del partit havien d’estar a lloc i rebre les
samarretes Barça Rookies que proporcionava el club als
equips. Un cop les jugadores i l’equip tècnic van rebre les
samarretes, es van dirigir a peu de pista per veure els jugadors escalfar abans del partit, tota una experiència per
a les joves subiratenques.
Poc abans de començar el matx es van fer una foto amb
els jugadors i acte seguit es dirigiren cap a graderia per
animar-los. El partit va ser molt igualat durant els tres primers quarts, el joc ràpid del Barça Lassa va ser decisiu
per endur-se els tres punts a l’últim quart.

El diumenge dia 7 de febrer la secció de bàsquet de la
UE Subirats va anar a veure un dels partits de l’ACB-Lliga
Endesa, FC Barcelona Lassa vs Morabanc Andorra.

Nota facilitada per la Unió Esportiva Subirats
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El miracle del Can Cartró
CAN CARTRÓ, UN POBLE DE 150 HABITANTS, MANTÉ EL SEU EQUIP DES DE FA QUATRE DÈCADES
Can Cartró és un diminut poble
de 150 habitants a la comarca de
l’Alt Penedès, a mig camí entre
Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia,
que, contra qualsevol pronòstic, ha
aconseguit mantenir actiu el seu
equip de futbol des de la seva creació a meitat de la dècada dels 70,
sense deixar de competir ni una
sola lliga. Es tracta, actualment,
del poble més petit de Catalunya
amb equip federat, que supera els
clubs de Sant Miquel de Campmajor, Jafre i Gualta a Girona.
El “miracle” de Can Cartró, que
forma part del municipi de Subirats,
radica en el fet de la difícil cerca de
recursos econòmics i de jugadors
per poder mantenir viu l’equip. Tal
com explica el president i jugador
de l’entitat, Carles Morgades, “al
poble només existeix un local comercial i amb 150 persones censades és molt complicat trobar jugadors. A més, en un àrea de 20
quilòmetres a la rodona competeixen altres clubs amb millors instal·
lacions”.
En una època de constants renúncies de clubs petits (només al
Penedès n’han desaparegut dotze
en els últims cinc anys), la supervivència del Can Cartró és un fet més
que remarcable. El camp de “La
Figuera”, on juga els seus partits
com a local, és de terra amb una
peculiar graderia habilitada en un
terraplè en la qual els seients són
llistons de fusta. Això no impedeix,
no obstant això, que s’hagi format
una plantilla amb més d’una vintena de jugadors any rere any.

fessa que “no ho busquem, però si
ho aconseguim, no renunciarem a
competir a Tercera”

Cinc jugadors locals
L’arribada, fa tres temporades, de
cinc jugadors del poble que militaven en altres equips va evitar la
desaparició del club. Els germans
Carles i Gerard Morgades, Salva
Galimany, Marc Rovira i Roger Teixidor van arribar a ajudar el Can
Cartró per gestionar l’entitat i trobar
jugadors. En aquest sentit, Carles
Morgades assenyala que “la junta
directiva necessitava suport i nosaltres decidim col·laborar-hi. Era
una època molt difícil, però sentim
aquest petit club com a nostre i no
volíem que desaparegués”.
Morgades indica que “hem format
un bloc en el qual el bon ambient
i el treball per un objectiu comú
s’han convertit en la nostra principal característica”. En les últimes
tres campanyes de lliga, l’equip
verd-i-negre ha acabat en tercer
lloc del grup 10 de Quarta Catalana, molt a prop de l’ascens i la
plaça de promoció, i, malgrat totes
les dificultats, ningú renuncia a un
possible salt a Tercera Catalana.
En aquest sentit, Morgades con-

Un dels directius que ha resistit els
40 anys de futbol federat al Can
Cartró és Josep Casulleras, que en
aquestes quatre dècades ha exercit totes les funcions possibles al
club. Casulleras explica que “no ha
estat fàcil mantenir a flotació la nau
aquestes quatre dècades, però la
il·lusió dels directius, i també del
poble, ho ha fet possible. La implicació de la generació de joves que
ara juga a l’equip explica la nostra
supervivència”.
Gairebé la meitat del poble
n’és sòcia
Entre les abundants peculiaritats
del Can Cartró destaca la del seu
nombre de socis. Aquesta temporada n’hi ha 60, una xifra modesta en termes generals, però que
representa, gairebé, la meitat dels
habitants censats del poble. Tan
elevat percentatge s’explica perquè es manté la vella tradició que
els caps de família de cadascuna
de les llars de Can Cartró siguin
socis del club temporada rere temporada. La tradició va passant de
pares a fills i així es conserva una
font d’ingressos estable que contribueix al manteniment de l’activitat
de l’equip. De fet, el Can Cartró
només té equip amateur i li falta el
futbol base.
Ramon Filella
Can Cartró
Notícia publicada al diari Sport
el 26 de gener del 2016

Seminari internacional d’obediència esportiva amb gossos
El cap de setmana del 20 i 21 de
febrer és va realitzar a la zona esportiva i l’Ateneu de Lavern un seminari internacional d’obediència
esportiva amb gossos, en el qual
van realitzar diferents exhibicions i
xerrades.
Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats
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Segona trobada d’hoquei
herba a Subirats

Explotació de la piscina
municipal Sant Pau d’Ordal

El proper mes d’abril el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats i el Consell Esportiu de l’Alt Penedès
tenen previst realitzar la segona trobada prebenjamina
d’hoquei herba al camp de gespa de Sant Pau d’Ordal.

Durant aquest mes de març es publicaran les bases
per a l’adjudicació, mitjançant concurs públic, del servei de la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal per a la
temporada d’estiu 2016. El servei de la piscina d’Ordal
no sortirà a concurs pel fet que als adjudicataris de
l’any passat se’ls ha prorrogat l’explotació.

Es tracta d’una trobada de nens i nenes de 1r i 2n de
primària de tota la comarca de l’Alt Penedès, en la qual
podran gaudir d’una matinal esportiva d’hoquei herba,
jugant amb infants d’altres escoles.

Entre les diferents clàusules per optar a la licitació s’ha
d’oferir una quantitat mínima de 2.500 €.

Els partits es jugaran entre les 10.30 i les 12.30 h del
matí i en finalitzar hi haurà un petit refrigeri per a tots
els participants.

Trobareu al web de l’Ajuntament: www.subirats.cat les
dates per realitzar la presentació de la documentació i
els barems de puntuació.

Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats

Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats

Pla Estratègic de
Promoció Econòmica al Penedès Nord
Els municipis de
Gelida,
Mediona,
el Pla del
Penedès,
Sant Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant
Sadurní d’Anoia, Subirats i Torrelavit
han arribat a un acord per treballar
plegats en l’àmbit de la promoció econòmica. Aquest projecte es concretarà en l’elaboració d’un Pla Estratègic
d’Activitat Econòmica que se centrarà en la demarcació geogràfica que a
partir d’ara es donarà a conèixer com
a “Penedès Nord” i que aglutinarà les
nou poblacions participants.

Regidoria de
Promoció
Econòmica

L’objectiu d’aquest Pla Estratègic és
definir les estratègies i accions que
s’han de dur a terme per projectar

en el desenvolupament econòmic del
Penedès nord.
l’activitat econòmica d’aquesta regió
i que té un horitzó temporal a llarg
termini que es prolongarà fins a l’any
2030. Per elaborar aquest pla d’actuació els municipis buscaran la participació i la implicació de tots els agents
del territori: institucions, ciutadans, comerciants, empreses i teixit associatiu.
Aquesta aposta pretén detectar oportunitats de negoci i activitat econòmica a la demarcació i generar una
major relació i interacció entre el
sector públic i el privat. També es vol
potenciar la cooperació i la planificació estratègica del territori, així com
reforçar la voluntat de mancomunar
serveis i afavorir els ponts entre el
sector agrari i industrial tan present

El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Penedès Nord compta amb el
suport tècnic i l’expertesa de l’ADEPG
—Associació d’Empresaris Penedès
Garraf—, entitat promotora del Consorci de Serveis Empresarials.
El seguiment i la difusió dels treballs i
l’evolució de la redacció d’aquest pla
estratègic se centralitzaran al web
www.penedesnord.cat. Així mateix,
aquest espai servirà com una eina
de participació oberta a la ciutadania
i a les institucions de la demarcació.
També s’obrirà l’adreça de correu
electrònic opina@penedesnord.cat,
des de la qual es podran fer aportacions, comentaris i suggeriments en
relació amb el procés i els objectius
del projecte.

4 CURSOS D’ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL

220 h + 40 h pràctiques a empresa (optatives) - Possibilitat de realitzar examen oficial
1R CURS MATÍ
Inici: març   Final: juny   Horari: de 09:00 a 13:00
2N CURS TARDA
Inici: març   Final: juny   Horari: de 15:00 a 19:00
3R CURS MATÍ
Inici: juny   Final: setembre   Horari: de 09:00 a 14:00
4T CURS TARDA
Inici: juny   Final: setembre   Horari: de 15:00 a 19:00
Lloc d’impartició:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Plaça de l’Ajuntament - 08739

Per a inscripcions:
AULA FORMACIÓ DEL PENEDÈS, SL - Vilafranca - Tel. 93 890 20 47
Passeig Camp dels Rolls, 9, 1a planta Despatxos 9-10 - Fax. 93 890 40 51
formacio@aulapenedes.cat - www.aulapenedes.cat
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Biblioteca escolar “EL Montcau” d’Ordal
Regidoria
d’Ensenyament

L’escola El Montcau d’Ordal
està organitzant i posant en
funcionament la biblioteca de
l’escola.

Una de les primeres activitats
proposades per la comissió
de biblioteca és la tria del logotip i mascota per a la biblioteca. El concurs que es va convocar entre l’alumnat del
centre ha permès triar la imatge que representarà la biblioteca entre les diferents propostes presentades.
El logotip i mascota que ha esta triat és el de la Ji Mei Veneros Esteve de 5è curs, amb una imatge que representa
un cargol. Felicitats i gràcies a tots els participants.
Properament es faran altres activitats per dinamitzar i obrir
la biblioteca a la comunitat escolar, i així disposar de la
biblioteca, per potenciar el gust per la lectura i llegir per
aprendre!, com un dels objectius de les biblioteques en el
marc dels centres educatius.

Portes obertes a les llars
d’infants municipals
El 17 d’abril les llars d’infants municipals obriran les

seves portes perquè els pares i les mares de Subirats
i de la comarca puguin visitar les instal·lacions dels

tres centres i puguin conèixer de la mà de les mestres
el projecte educatiu de cada llar.

La jornada començarà a les 11 del matí i es clourà a
la 1 del migdia.

LLAR D’INFANTS ELS PARDALS
Direcció: Carme Ros
C/ del Pi, 1 - Ordal - Tel. 93 817 97 77

LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

Direcció: Rosa Noya
C/ Ponent, 28 - Sant Pau d’Ordal - Tel. 93 899 33 93

LLAR D’INFANTS ELS CARGOLS

Direcció: Dolors Comas
C/ del Bosc, s/núm. - Lavern - Tel. 93 899 42 11
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Període de
preinscripció
de les llars
d’infants
Les famílies amb infants nascuts del 2014 al maig del
2016 poden participar en la
preinscripció per a les llars
d’infants municipals.
Del 2 al 13 de maig hi haurà
obert el termini de presentació de sol·licituds.
Les tres llars del municipi
(Ordal, Sant Pau d’Ordal i Lavern) han organitzat una jornada de portes obertes el 17
d’abril per donar a conèixer
les instal·lacions, el projecte
educatiu i l’equip de professionals dels centres.
Per participar a la preinscripció cal lliurar la sol·licitud i la
documentació que l’acompanya a l’Ajuntament de
Subirats, Pl. de l’Ajuntament
s/núm. de Sant Pau d’Ordal,
en l’horari d’atenció al públic,
de 9 a 14 hores.
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Carnaval a les llars de Subirats
Aquest any el carnaval va arribar
ben aviat, la primera setmana de
febrer ja teníem el Carnestoltes a
les tres llars i escoles de Subirats
disposat a fer-nos passar una
setmana de gresca i disbauxa.
Disfresses, barrets, pentinats
d’allò més moderns, la roba del
revés..., tot això i més van ser les
consignes que el rei dels pocasoltes ens va manar. Després de
fer-li cas tots els dies de la setmana amb allò que ens havia
ordenat, el divendres ens vam
disfressar.
Els nens i les nenes de la Llar Els
Pardals, aprofitant que la temàtica de disfressa de l’escola era
el menjar saludable, es van disfressar de maduixes i van fer una
ruta per Ordal lluint les seves disfresses. Els nens i les nenes de
la Llar L’Esquirol van decidir disfressar-se de dracs, ja que feia
una setmana que havien passat
la festa major, i amb la festa encara a flor de pell van convidar
les famílies i els nens i les nenes
d’educació infantil de l’escola
Sant Jordi i els van ballar la cançó
Ton pare balla el drac. Els nens i
les nenes de la Llar Els Cargols
el divendres van venir disfressats de casa d’allò que més els
agradava, al matí van estar fent
gresca amb música i paperets a
la classe i a la tarda van sortir al
pati gran a celebrar el carnaval
amb la resta de nens i nenes de
l’escola Subirats.

Llar Esquirols de Sant Pau d’Ordal

Llar Els Pardals d’Ordal

A les tres llars ens agrada celebrar les festes populars i tradicionals, ja que d’aquesta manera
transmetem i mantenim viva la
nostra cultura.
Informació facilitada per les
educadores
de les llars d’infants

Llar Els Cargols de Lavern
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El carnaval a l’escola El Montcau d’Ordal
La setmana abans de carnaval els nens i les nenes de cicle superior
vam preparar les manies i les queixes que havíem de dir, el dilluns al
matí, davant de tota l’escola. Aquell dilluns també va arribar el Rei Carnestoltes que va seure al seu nou tron. El dimarts els nens i les nenes
havíem de portar una bossa ben maca. El dimecres els nens havíem
d’anar amb roba blava i les nenes amb roba vermella, i finalment el
dijous havíem d’anar ben pentinats i amb ulleres de sol.
El dijous, com que era dijous gras, vam esmorzar pa amb tomàquet i
botifarra d’ou.
El divendres al matí vam assajar la rua que havíem de fer a la tarda i els
nens de la llar van fer la seva. A la tarda va arribar el gran moment, el
de la rua de carnaval pels carrers del costat de l’escola. En tornar vam
col·locar els estendards i ens van donar caramels i confeti. Més tard hi
va haver berenar per a tothom.
Informació facilitada per l’escola El Montcau

Els projectes a l’aula: educar per competències a l’escola
Subirats de Lavern
Des de fa ja alguns cursos, a l’escola Subirats de
Lavern hem anat introduint els Projectes de treball
a l’aula. Aquesta proposta educativa està vinculada
a la concepció constructivista de l’aprenentatge,
d’acord amb la qual aprendre consisteix a “integrar
i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents, per tal que el coneixement sigui
significatiu i aplicable”.
Treballar per Projectes fa que els alumnes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i
esdevinguin persones capaces d’intervenir activament en la societat plural, diversa i en canvi continu.
En aquest sentit, un currículum per competències
significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al
llarg de tota la vida. Esdevenir “competent” implica fer-se conscient que el procés d’ensenyament i

d’aprenentatge té un recorregut que va més enllà de
l’escolaritat obligatòria i el treball per Projectes és
16
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tes, La vinya, La família, Els transports, Els aliments
i Què vull ser de gran.

una metodologia que exemplifica aquests plantejaments competencials perfectament. Alguns dels
projectes que s’han aplicat són: Els oficis, Els plane-

Informació facilitada per l’escola Subirats

Erasmus+ per a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
L’any passat, la nostra escola va guanyar
un Erasmus+. Molts de vosaltres us
preguntareu: què és un Erasmus+?

La primera reunió s’ha fet a l’escola Sant
Jordi i per aquest motiu han vingut dues
mestres de cada escola sòcia.
Nosaltres hem aprofitat l’ocasió per
ensenyar-los la nostra vinya; La
vinya dels nens o The children’s
vineyard.

Un Erasmus+ és un intercanvi
escolar en el qual es parlen diferents idiomes. Nosaltres parlarem en anglès amb les altres
dues escoles sòcies: una escola
d’Altavilla (Itàlia) i l’escola de Banyuls (França).

Al maig, vindran els nens francesos i italians, dormiran a casa de
cada alumne de cicle superior i els
de 6è aniran a França al mes de juny.
Els nens i les nenes de 5è aniran a Itàlia el curs vinent.

El nostre Erasmus+ es diu Making the
future grow, que vol dir plantem o fem
créixer el nostre futur. Cada nen i nena de cicle
superior de l’escola Sant Jordi i de les altres està
fent un logotip per triar el nostre projecte de l’Erasmus+.

Aitor Atzerà, Paula Vendrell,
Ixent Casamajor i Laia Montserrat
Informació facilitada per
Gemma Nebot de l’Escola Sant Jordi
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Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista Tot Subirats trobareu la descripció d’un bé del nostre patrimoni
cultural.
Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona,
podem accedir a l’inventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web
municipal www.subirats.cat amb el nom “Mapa de patrimoni cultural”.

La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades
sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures
per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

LA FONT SANTA
UBICACIÓ
Ubicació: Prop de Torre-ramona, quasi a la desembocadura
del torrent dels Banys Vells
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia: Zona d’interès
Ús actual: Font i dipòsits d’aigua
Titularitat: Privada

CLASSIFICACIÓ
Estil: Indeterminat

Estat de conservació: La font es troba avui dia totalment coberta per la vegetació, a l’igual que el camí d’accés, que
resulta impracticable.

DESCRIPCIÓ

És la font més popular de Subirats. La torrentera de la Font
Santa es troba al vessant nord-est del Pujol d’en Figueres.
Les seves aigües pluvials, les dóna a la riera de Lavernó, en
la seva riba dreta, aigües avall; molt a la vora de l’aiguabar-

reig de les rieres de Lavernó i del riu Anoia. Avui dia no brolla,
però cal tenir present que és intermitent. Es tracta d’una deu
d’aigua termal, que es diu que tenia la propietat de curar les
malalties de la pell. Aquesta qualitat sembla que es coneixia
ja des d’antic; l’etimologia de “Banys Vells”, esmentada a la
documentació antiga, així sembla confirmar-ho. Al lloc on
surt l’aigua s’observen indicis de construccions.
Segons Lluís Solé i Sabarís, els orígens de la deu mineral
es troben a la zona volcànica de la comarca de la Garrotxa,
essent la prolongació de la falla que, procedent de Caldes
de Malavella, arriba a les vetes lignítiques de Subirats, amb
una important bifurcació al seu inici que passa per la Garriga, Caldes de Montbui i la Puda. Faura i Sants, però, teoritza
sobre els orígens de la font adduint que deu correspondre
“a les filtracions de les aigües per entre els avencs que
existeixen en el massís cretàcic de les costes del Garraf, a
la regió septentrional; i que aquestes aigües arriben a una
profunditat corresponent a la falla meridional de la badia
miocènica del Penedès, que tenen relació amb els estrats
oligocènics. A això és degut que les aigües emanin termals,
amb força excedent, passant per la zona de contacte entre
les formacions terciàries i cretàciques; no intervenint-hi directament les pluges”.
Altres autors vinculen l’aparició de la font amb anys de pluges abundants. Segons Ramon Bosch, la Font Santa és una

Presentació dels llibres de Fèlix Villagrasa i Albert Ruiz
El dia 5 de febrer va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament la presentació del llibre de Fèlix Villagrasa Mancomunitat i ciència. La modernització de la cultura catalana i el
d’Albert Ruiz i Elias Ferran M. Ruiz i Hébrard i la Federació
de Joves Cristians de Catalunya. Va anar càrrec de l’alcalde, Pere Pons, i de la regidora de Cultura, Luisa Sueiro, i
va comptar amb la presència dels autors i nombrós públic.
Els dos llibres, encara que de temàtica ben diferent, són
peces claus per comprendre part de la nostra història. El
llibre de l’historiador Fèlix Villagrasa és una investigació
sobre la Mancomunitat de Catalunya i el seu interès en
el progrés científic, tècnic i cultural, perquè el nostre país
estigués a l’alçada dels estats més desenvolupats. El llibre del mossèn Albert Ruiz, fruit d’una llarga i exhaustiva

recerca, explica la història de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, des del període de la seva creació l’any
1931 fins al final de la Guerra Civil.
18
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La humitat existent al lloc fa que hi hagi una espessa vegetació, composta principalment d’esbarzers, arítjol, canyes,
joncs i altres, que fan gairebé impossible d’arribar fins al lloc
de l’estroncada Font Santa. Els pins que es troben al paratge de la font són ferms, frondosos i gemats, evidenciant la
humitat existent que els fa diferents dels seus congèneres
del pujol d’en Figueres.
També és coneguda amb els noms de la Font Agra o Font
dels Banys Vells.

HISTÒRIA

Foto: TRIADE. Arxiu fotogràfic del Castell de Subirats

font termal i intermitent que sols brolla els anys d’abundoses pluges. El mateix autor comenta tenir notícies que, quan
brolla, les seves aigües surten a la superfície i ho fan a la
temperatura de 31º C. Igualment, apunta que hi ha informació que l’any 1811, tot sobtadament, deixà de brollar.
Les característiques de les aigües de la Font Santa, les
quals contenen sulfat, carbonat, calç i una petita quantitat
de sofre, les fan especialment adients per guarir malalties
de la pell. Això motivà que l’any 1833 l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona s’interessés per les aigües
perdudes amb resultats satisfactoris, donat que les trobaren per tres vegades consecutives, però, per fi, desaparegueren definitivament. Segons Ramon Bosch el gener de
l’any 1898 plogué abundosament i continuadament. La Font
Santa no brollava solament en un raig, sinó que treia l’aigua per diversos llocs, ocupant una llargada de vint-i-cinc a
trenta metres. Tot era un sortidor d’aigua calenta dintre de
la torrentera de la Font Santa. L’aigua sortia entremig de la
grava dipositada per les aigües del torrent, mentre que per
altres llocs ho feia a glopades, tot obrint-se pas entre llot,
sorres i pals que deixaren les aigües torrencials. L’aigua era
pura i cristal·lina, inodora i sense regust.

Si bé Salvador Llorac, basant-se en l’etimologia “Banys
Vells”, fa remuntar els orígens de la Font Santa a l’època
romana, Manel Córdoba afirma que la font data d’abans
del segle XV. Aquest autor diu també que hi havia un safareig, del qual encara se’n poden apreciar algunes restes.
Al segon torrent, des de la font, hi havia hagut una mina de
carbó.
Al costat de la font hi hagué la capelleta de la mare de Déu
de la Font de la Salut, anomenada així per les propietats
curatives del doll. Madoz esmenta aquesta font al seu diccionari, on diu que era d’aigües calentes, les quals van
desaparèixer sobtadament l’any 1811 i es van fer treballs
per l’Acadèmia de Medicina el 1833 per descobrir de nou
la deu, que aparegué tres vegades consecutives però es
tornà a perdre. Les anàlisis realitzades presentaven riquesa
en carbonats i sulfats de calç i quelcom de sofre, element
aquest que explicaria les seves propietats dermatològiques.
La constant intermitència de la deu ha fet que aquest aparèixer i desaparèixer de l’aigua fos estudiat i anomenades
les dates en què s’esdevingué. Així, el mes de gener de
1898, segons un estudi de Marc Mir de Sant Sadurní d’Anoia, s’inicià una nova emanació, que va durar quaranta anys.
Segons Faura i Sans, l’aigua sortia per diversos punts del
llit del torrent, de sota els còdols i la grava, en una extensió
de 25 o 30 metres. La temperatura era de 31º C i desprenia
vapors i gasos.
Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats de la
Diputació de Barcelona

Roda de Teatre a Ordal
El passat 19 de desembre es va representar a l’Ateneu
d’Ordal l’obra de teatre Diner molt negre, a càrrec del grup
amateur Amics del Teatre de la Ràpita. Aquesta actuació
forma part de la Roda de Teatre de l’Alt Penedès, en la
qual participen diferents grups amateurs de la comarca.
L’obra, de l’autor Ray Conney, és una comèdia d’embolics
al voltant de l’intercanvi accidental d’un maletí d’un treballador de la banca amb un mafiós rus. Des d’aquell moment la seva vida i la de la seva família es complica amb
la finalitat d’esquivar la màfia russa i la policia.
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Festival Barnasants a Subirats
El festival Barnasants ha arribat
enguany a Subirats. El festival de
cançó d’autor segueix en plena expansió després de 21 anys d’existència i de resistència. Per primera
vegada, Subirats ha estat seu del
Festival i s’ha convertit amb els municipis de Gelida (seu del Festival
des del 2014) i de Sant Sadurní
d’Anoia, que també s’estrena enguany, en seu del reconegut Festival a la comarca de l’Alt Penedès.
La cançó d’autor pren el protagonisme als diferents escenaris, en
un intent d’unir culturalment el territori dels Països Catalans i crear
també ponts amb Llatinoamèrica.
A l’Alt Penedès s’ha gaudit ja de les
actuacions de Rafa Pons a Gelida
i de VerdCel a Subirats, el 20 de
març Lídia Pujol actuarà a Gelida i
tancarà el cicle Cris Juanico el dia
9 d’abril a Sant Sadurní d’Anoia.
Per a més informació: www.barnasants.com.
Concert VerdCel
El 19 de febrer va tenir lloc al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal el
concert d’Alfons Olmo —VerdCel—
dins la programació del festival
Barnasants a l’Alt Penedès. El cantautor d’Alcoi ens va oferir temes
del seu treball Del cor a les mans
sobre l’obra d’Ovidi Montllor. Una
obra que, vint anys després de la
seva mort, és tan actual com llavors. VerdCel, formació nascuda
l’any 2000 i que ha editat diversos
treballs discogràfics, amalgama
diferents expressions artístiques,
combinant música, poesia i recursos teatrals. Durant el recital, el
cantant ens va sorprendre recitant
un poema titulat Des de Subirats,
que li va inspirar una visita que va
realitzar al castell.
Per a tota la gent de Subirats,
aquest preciós regal, que amb el
seu permís reproduïm.
Des de Subirats
Aquella visió
Per damunt del bé i del mal
Humils i sencers
Sincers i forts
Sense prejudicis

Foto cedida per Josep Tomàs

Ni diferències, ni mesures
ni distàncies tampoc
Asseguts al mur de pedra
aquell que conté només placidesa,
regala tranquil·litat
amb les cames enlaire, s’esgola
per les rambles tota tensió del cos.
L’aire necessari, l’espai anhelat,
ampliar la mirada
Sortir-se’n del túnel del dia a dia,
de les quatre parets
La llum es belluga enllà de les
quatre preocupacions
De foscors i trencaments,
de vols sense retorn
Arriben les bones vibracions que
t’obren per dins com aquesta vall
De verds, de camps, de cel i
matisos
On escaladors trepen per talussos
grisos
Fent-li cosquerelles a la serra
Amb un poble que el regna en la
seua part alta
Fonts, raïms i paratges que
l’omplen
La corda dels barrancs que la
dibuixen
Qui la vegi – des d’allà on sigui,
qualsevol que sigui la perspectiva –
la veurà allà, suspesa a l’horitzó,
ben maca.
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Serenitat necessària per valorar el
trajecte fet
Esclarir-se i obrir comportes
Per un millor assaborir el que
queda per vindre
la primavera després de l’hivern
Amenaces i riscos queden cercats
al seu precís lloc
No més enllà de la seua
existència, sabedors de la seua
presència
Traient cada dia les ales a la por,
una a una
Si no volem - i no perquè no
vulguem - tampoc volar a ella li
deixem
Si hem d’acceptar noves
situacions, val doncs
a poc a poc la llum veurem, la
tindrem, la donarem
perquè sempre ha estat ací, latent
i per moments és que no volem, tot
és qüestió de temps
però la por no, a ella no la deixem.
Aquella mirada
Per damunt del bé i del mal
Des de Subirats
Per sobre de la vida i la mort
Descans per un poble i els seus
éssers estimats.
Alfons Olmo Boronat - VerdCel
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Cicle de conferències d’educació emocional
amb el psicòleg Dani Borrell

El mes de gener d’enguany
es va programar al municipi
de Subirats un cicle de conferències sobre educació emocional amb l’objectiu d’enfortir l’autoestima, la confiança
mútua i l’autonomia emocional de les persones grans del municipi. Cada sessió es
va programar per ser diferent, complementària i alhora independent de les altres, així els assistents van poder participar en una o diverses sessions en funció de les seves
possibilitats horàries i de desplaçament.
El dilluns 11 gener es va fer la primera conferència a Can
Rossell amb el títol Què són les emocions: una guia per entendre’ns millor. En aquesta primera conferència introductòria, es van tractar les principals necessitats emocionals
que tenen les persones grans i, sobretot, la manera de
gestionar-les de manera intel·ligent. El dilluns 18 gener es
va fer la segona sessió a Casablanca, sota el títol Aprendre a dir no, no té edat. En aquesta sessió es va explicar
que expressar els desitjos, saber demanar, negociar, ser
flexible i dir que no formen part de les habilitats de l’assertivitat. I es van donar eines per promoure una actitud més
assertiva sense sentir-se culpable. Finalment el dilluns 25
gener a Ordal es va parlar de La felicitat: un punt d’arribada o un punt de sortida? En aquesta última conferència
del cicle, es va abordar el concepte de felicitat buscant
quins són els factors interns que hi tenen més influència.
Les conferències van anar a càrrec de Daniel Borrell Giró,
psicòleg, terapeuta sexual i docent del Centre Quantum

de Barcelona, amb molta experiència a l’hora d’impartir
conferències de creixement personal amb persones grans
per les Aules d’Extensió Universitària de la província de
Barcelona. I van ser coordinades per la dinamitzadora de
la gent gran, la Neus Arnan.
Amb el cicle es va poder arribar a persones grans de
quatre nuclis de població del municipi, els esmentats més
els Casots, amb una participació d’entre 15 i 35 persones
per sessió. L’activitat va ser molt ben valorada i molt participativa, es va donar veu als assistents en tot moment i
aquests van establir un diàleg constant amb el conductor
del cicle. Però a causa de la dependència en la mobilitat
i la dispersió dels nuclis del municipi moltes persones no
van poder-hi participar. Per això, des de la Regidoria de
la Gent Gran, s’està treballant per poder repetir el cicle a
finals d’any i arribar a altres nuclis de població de Subirats.

Activitats continuades per a la gent gran de Subirats
GENER-JUNY 2016

NUCLI

GIMNÀSTICA

SANT PAU D’ORDAL

CENTRE AGRÍCOLA SANT PAU
Dimarts d’11.30 h a 12.30 h
Divendres de 10.30 h a 11.30 h

LAVERN

ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN
Dilluns de 18.15 h a 19.15 h

ORDAL

ATENEU ORDALENC
Dimarts de 10 h a 11 h
Dimecres de 10 h a 11 h

ELS CASOTS
CAN ROSSELL
CAN BATISTA
CAN CARTRÓ
CASABLANCA

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Divendres de 17 h a 18 h
CASAL DE CAN BATISTA
Dilluns de 17 h a 18 h
Dimecres de 11.30 h a 12.30 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dimecres de 18 h a 19 h

LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE SANT JOAN
Dilluns d’11 h a 12 h
Dijous de 17.30 h a 18.30 h

ESTIMULACIÓ COGNITIVA
ANTIGUES ESCOLES
Dijous de 18.30 h a 19.30 h
ESCOLES DE LAVERN
Dijous de 17.15 h a 18.15 h
LOCAL SUBIJOVE
Dilluns de 18.30 h a 19.30 h
PATRONAT FAMILIAR DELS CASOTS
Dilluns de 16 h a 17 h
CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dilluns de 17.15 h a 18.15 h
CASAL DE CAN BATISTA
Dimarts d’11.30 h a 12.30 h
CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dijous de 16 h a 17 h
LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE SANT JOAN
Dilluns de 10 h a 11 h

FI DE LES ACTIVITATS: 23 de juny del 2016 - DIES SENSE ACTIVITAT: del 21 de març al 28 de març.
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Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua per
a vetlladors no professionals (GSAM)
tuacions de sobrecàrrega i orientar els vetlladors no professionals.
Aquest Grup s’ha consolidat i es continua reunint quinzenalment i/o mensualment tots els dimecres a les Escoles
Velles de Sant Pau d’Ordal.
Si esteu interessats/des a participar-hi perquè teniu cura
d’un familiar amb algun problema de dependència i/o
discapacitat, us podeu adreçar als Serveis Socials de
l’Ajuntament els dilluns, dimarts o dijous de 9-14 h per informar-vos i inscriure-vos-hi. Us animem a participar-hi!
Equip bàsic d’Atenció Social

Des de l’any 2013, l’Ajuntament,
amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, realitza
el Grup de Suport Emocional i
Ajuda Mútua per a vetlladors
no professionals. L’objectiu
d’aquest Grup de Suport i Ajuda
Mútua és donar suport i acompanyar els vetlladors de persones amb dependència. S’ofereix, amb l’ajuda d’un psicòleg, un espai de relació, suport psicològic i d’intercanvi
d’experiències i ajuda mútua entre persones que tenen
cura d’altres. També és un espai important per evitar si-

Línies de treball per a aquest any 2016
En general, com a país, ens trobem en un context d’increment
de la demanda de serveis socials, en gran part per la situació
de crisi econòmica del país, amb un elevat índex d’atur i un
increment de les persones en risc d’exclusió social que coincideix amb un augment de les expectatives de la població
respecte a la cobertura d’uns drets.

•G
 rups d’ajuda mútua per a vetlladors no professionals de
persones dependents.

Des de la Regidora de Serveis Socials tenim com a objectiu la consolidació d’un model de serveis socials capaços de
donar resposta eficient a les necessitats de la nostra societat
i, especialment, dels col·lectius més vulnerables; amb una
resposta que millori el benestar i la qualitat de vida de la població.

• Ajuts puntuals a les famílies.

•A
 jut per a transport adaptat a centre de dia/hospital de dia.
•A
 juts per a vetlladors per al casal d’estiu per a infants amb
discapacitat o dependència.
•B
 eques per a material escolar i sortides per a l’alumnat
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
•B
 eques per a activitats esportives.
•B
 eques de menjador de les llars d’infants.

Per a aquest any 2016, continuarem treballant en els serveis,
els ajuts i les beques següents:

•B
 eques per a arranjaments a les llars i ajudes tècniques.
•S
 ervei d’atenció a domicili per a persones dependents.

• Grup d’ajuda mútua per a persones que tenen cura d’infants
amb discapacitat o dependents.

•S
 ervei de teleassistència.

Taller de dolços i de Sant Jordi a l’escola El Montcau
d’Ordal dins del projecte Apropa’t a la Diversitat
Durant el mes de desembre passat
es va fer a l’escola El Montcau d’Ordal la primera sessió del taller de dolços adreçat a tots els alumnes i que
va comptar amb la col·laboració dels
pares.
En aquest taller es van fer unes galetes boníssimes, les quals es van vendre el dia de la cantada de nadales
que organitza l’escola cada any i es
van regalar als avis del Cenacle en
la visita nadalenca que se’ls va fer,
en la qual també els van cantar unes
nadales.
Durant el mes de gener es va fer la
segona sessió d’aquests tallers.
Aquest any, durant la celebració de
la diada de Sant Jordi el divendres
dia 22 d’abril, es vendran els treballs
manuals que els pares i les mares
dels nens i les nenes de cicle superior faran durant el mes d’abril.

Amb aquest projecte des de la Regidoria de Benestar Social es vol millorar la integració i la participació de
les persones immigrades al municipi,
creant xarxa social.
Les activitats que s’han desenvolupat responen a tres línies d’actuació:
1. 
Entrevistes individuals i grupals
amb població immigrada: detecció de les potencialitats i debilitats
22

de les persones i estudi de necessitats de la població.
2. Intervenció com a traducció i mediació en casos de serveis socials.
3. 
Reunions amb diferents grup de
dones per programar diferents activitats i amb la intenció que fos un
espai per compartir necessitats i
inquietuds i poder millorar la realitat del nostre poble.
S’ha dut a terme la creació de diversos tallers i xerrades informatives
respecte diferents àmbits (educatiu,
sanitari, laboral, etc.), conjuntament
amb altres agents socials, tallers
treballats entre l’escola i el grup de
dones sobre festes tradicionals, tallers de cuina en el marc escolar i
xerrades de salut i cultura.
Informació facilitada per Asmae
Abriovel
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8 de març, Dia de la Dona
La
lluita de la
dona per
accedir
amb les
mateixes condicions
al món laboral segueix marcant any
rere any els actes i les reivindicacions del mes de març. Que sigui un
fet real depèn de les administracions,
que han de legislar i posar els mitjans
necessaris, de la implicació de les
empreses i de la societat en general,
homes i dones. El repartiment equitatiu de les feines de la llar, el trencament del sostre de vidre, el canvi
en els estereotips de gènere, la bretxa salarial i molts altres ens mostren
que encara estem lluny d’aconseguir
la igualtat i que, per tant, és un deure
per a tota la gent aquesta commemoració i aquest esforç perquè la plena
equitat esdevingui una evidència.

Regidoria
d’Igualtat i
Ciutadania

Patronat
de
Turisme

Durant el mes de març la Regidoria
d’Igualtat celebrarà diferents actes
per commemorar el Dia de la Dona:
- Cicle de Cinema d’Autores, amb la
projecció de tres pel·lícules dirigides per dones. Una visió del món
femení des de la pròpia experiència.
- I Fòrum d’Empresàries de Subirats.
- Exposició “Dones d’empresa”, cedida per l’Institut Català de les Dones
(consulteu horaris i llocs al web i les
xarxes socials).

Activitats del Dia de la Dona 2016
Dia 12 de març:
Projecció del documental
Cómo cocinar tu vida
Hora: 18:30
Lloc: Ateneu d’Ordal
Dia 13 de març:
Projecció de la pel·lícula
Quiero ser como Beckham
Hora: 18:30
Lloc: Ateneu d’Ordal

Dia 19 de març:
I Fòrum d’Empresàries de Subirats
Hora: 19:00
Lloc: Centre Agrícola de Sant Pau
Dia 20 de març:
Projecció de la pel·lícula
De tu ventana a la mía
Hora: 18:30.
Lloc: Centre Cultural de Can Batista

Treballadors i familiars de l’Ajuntament
visiten el castell de Subirats

Coincidint
amb el primer dia de
visites del
2016
al
castell de
Subirats, la guia Anna Mestres va
donar la benvinguda al grup de treballadors i familiars de l’Ajuntament
de Subirats que van desafiar el fort
vent i van participar en la primera

sortida de prospecció pel municipi
per conèixer els nostres recursos
turístics.

Durant la visita guiada van descobrir cada detall, anècdota, història
i llegenda del castell més antic del
Penedès, una fortificació datada
de l’any 917, que al llarg de la seva
història ha estat propietat de diverses famílies. A part del recorregut
pel recinte del castell, es va visitar

l’església romànica de Sant Pere
de Subirats, on hi ha la imatge de
la Mare de Déu de la Font Santa,
així com el museu i el mirador del
castell.
La sortida ha estat organitzada pel
Patronat de Turisme de Subirats
que ha iniciat un calendari de visites guiades per conèixer el nostre
territori. La propera visita cultural
es realitzarà a la primavera.

Can Bas Domini Vinícola i Caves Guilera nominats als Luxury
Travel Guide Global Awards 2016
Els Luxury Travel Guide Global
Awards 2016 són premis de gran
reconeixement internacional a les
propostes turístiques de luxe que
ofereixen, des de grans operadors
turístics fins a petites empreses independents, com seria el cas de les
dues empreses de Subirats. Aquests
guardons reconeixen la qualitat de

Tant Can Bas com Caves Guilera han
rebut una nominació en l’apartat Holiday & Tour Specialist Awards.
diferents serveis turístics d’arreu del
món, com poden ser la qualitat dels
millors hotels, línies aèries, operadors
turístics, etc.
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Aquestes nominacions ja són per
si soles un gran reconeixement a la
qualitat de les seves propostes i serveis d’enoturisme.
Moltes felicitats!

Poble
Desfilada de cotxes d’època a Subirats
Al gener, 60 aficionats als automòbils de col·lecció van
passejar els seus vehicles d’època pel Penedès. L’escapada estava organitzada per l’Antic Car Club de Catalunya, club fundat l’any 1974 que té la seva seu on també
hi ha instal·lat el Museu de l’Automòbil de Barcelona. Els
cotxes van arribar a Subirats a primera hora del matí i van
fer parada a Ordal, on els conductors i acompanyants van
agafar forces amb un esmorzar servit pel restaurant Cal
Min. En acabar van agafar la carretera fins al castell de
Subirats, on van exposar els seus automòbils i van gaudir d’una visita a l’església de Sant Pere de Subirats, al
museu, del recorregut senyalitzat del castell i de la fantàstica vista de la plana del Penedès i les muntanyes de
Montserrat des del mirador del castell. El trajecte va acabar a la localitat de Salomó (Tarragona), on van fer una
calçotada popular abans de tornar a Barcelona.

Imatge cedida per Jordi Contijoch

Des de la seva reobertura, l’abril de l’any passat, el castell
de Subirats ha incrementat el nombre de visitants, i són
moltes les persones que han pogut fer la visita, guiada

o lliure. El castell de Subirats obre el 1r i 3r dissabtes de
mes i actualment s’està estudiant la possibilitat d’obrir més
dies.

2016, Any de la Gastronomia i l’Enoturisme
El Patronat de Turisme de Subirats
promocionarà els productes locals,
el vi i el cava, la cuina i el territori,
a través de l’any de la Gastronomia
i l’Enoturisme. Així s’afegeix al pla
d’accions i objectius de l’Agència Catalana de Turisme, de la Diputació de
Barcelona i del Consorci de Promoció
Turística del Penedès, lligades a l’any
de les experiències de turisme gastronòmic i d’enoturisme. El Patronat

participarà en algunes de les iniciatives que s’emmarquen dins del programa d’accions promocionals 2016,
com són: el B-Travel (abril), el Mercat
d’Escapades (maig) i Benvingut a
Pagès (juny), entre altres.

A més, Catalunya ha estat guardonada Regió Europea de la Gastronomia 2016 i el Patronat de Turisme de
Subirats ha fet la seva adhesió com a

entitat adherida a la iniciativa. Aquesta distinció de Catalunya demostra la
qualitat del seu patrimoni agroalimentari i turístic i simbolitza l’excel·lència
dels nostres productes, de la nostra
cuina i de les nostres tradicions.

El Mirador de la Bardera dins de
la ruta Miravinya-Explora el Penedès
L’Ajuntament de Subirats ha encarregat les obres per
a l’adequació del mirador de la Bardera. El projecte
compta amb el suport del Consorci de Promoció Turística del Penedès i rebrà recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per a la seva creació. El mirador de
Subirats s’integrarà al conjunt de miradors de la comarca, juntament amb els miradors d’Avinyonet del Penedès, Vilafranca del Penedès, Guardiola de Font-rubí i
Torrelavit, que junts integren els cinc Miravinya-Explora
el Penedès.
Es preveu adequar la zona del mirador actual buscant
la continuïtat visual amb el paisatge del Penedès i l’extraordinària vista de la serralada Litoral. Per potenciar
les vistes i l’escultura Circells i remors, de l’artista Rufino Mesa, que ja es troba en aquest espai, es construirà
un mur amb la intenció que faci de seient, hi haurà una
petita zona d’ombres, s’instal·larà un plafó informatiu
on es senyalitzaran els elements compositius del paisatge i un monòlit de la ressenya de l’obra. El mirador
és un recurs accessible a través de la Ruta 1 de les
Rutes Vitivinícoles de Subirats, recorregut que s’inicia

a l’Estació Vitivinícola de Lavern i que té un gran valor
paisatgístic i turístic per al municipi.
El projecte Miravinya-Explora el Penedès representa
un element bàsic per donar a conèixer el Penedès i els
seus recursos culturals, paisatgístics i turístics, però
també les caves i els cellers, els restaurants, les rutes
i la resta d’oferta enoturística, ja que aquests miradors
esdevindran centres d’atracció gràcies a la seva singularitat.
24
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Nova incorporació a l’equip tècnic del Patronat de
Turisme de Subirats
sots, ha estat mare d’un nen que es diu Francesc. L’Anna Mestres, veïna de Can Cartró, substitueix la baixa
per maternitat de la Marieta i des del cap de setmana
del 09 i 10 de gener forma part de l’equip del Patronat
de Turisme de Subirats, com a nova informadora i dinamitzadora turística. L’Anna s’uneix a l’equip de treball,
i juntament amb l’Òscar Guerrero encetaran nous projectes de dinamització turística i promoció del territori,
dels quals us anirem informant. Des del Patronat de Turisme de Subirats volem donar l’enhorabona als nous
pares i també la benvinguda a l’Anna, en aquesta nova
etapa que tot just acaba de començar.

La Maria Cartró, membre de l’equip tècnic del Patronat
de Turisme de Subirats des del 2013 i veïna dels Ca-

El 8 de maig, Subirats en Flor
Com és tradicional a la primavera,
l’Ajuntament de Subirats convoca les
famílies de Subirats a participar a la
festa “Subirats en Flor”. El diumenge
8 de Maig, d’11 a 13 hores, podreu
recollir el vostre lot de plantes a l’Estació Vitivinícola de Lavern, seu del
Patronat de Turisme de Subirats, on
hi ha el servei d’Oficina de Turisme
i el nou equipament turístic per al
lloguer de bicicletes i informació de
rutes.
Amb aquest obsequi es contribueix
a guarnir i embellir les façanes dels
diferents pobles, nuclis i masies del
municipi i es reconeix la dedicació i
l’interès mostrat pels subiratencs i les
subiratenques per la cura del paisatge típicament penedesenc. Per tal de
fer-vos entrega del lot de flors corresponent a cada casa, els veïns heu
d’omplir i retallar la butlleta d’inscripció que trobareu en aquest número
de la revista d’informació municipal.
El Patronat de Turisme de Subirats
convocarà el concurs fotogràfic
“Premis Subirats en Flor 2016” amb
l’objectiu de trobar la façana més
guarnida i original del municipi. Es
valoraran els detalls estètics, imaginatius i florals. Als veïns guanyadors,
se’ls obsequiarà amb un regal dels
nostres col·laboradors:

Imatge guanyadora de l’any passat: Sra. Pilar Puig Catasús. Carrer de la Font, num. 25-26.

Caldrà enviar les imatges al correu
comunicacio@turismesubirats.cat. El
lliurament dels premis es farà durant

la inauguració de l’11è Mercat del
Préssec d’Ordal.

✁

CÒP

IA NO

1r lloc: Ruta amb bicicleta elèctrica
per a dues persones.
2n lloc: Visita i tast a Cellers Carol Vallès per a dues persones.
3r lloc: Visita guiada “Torre-ramona,
sorprenent i misteriosa” per a dues
persones.
25

VÀL

IDA

Poble
Penedès 360º
de bicicletes i informació de rutes, i finalment la ruta de
trekking (a peu - senderisme), de 150 quilòmetres, on
el poble de Sant Pau d’Ordal serà final d’etapa.

El Patronat de Turisme de Subirats col·labora amb el
Consorci de Promoció Turística del Penedès en un nou
projecte anomenat Penedès 360º i que consisteix en
tres noves rutes circulars pel gran Penedès per poder
fer amb bicicleta i a peu. Cada una de les rutes tindrà
diverses etapes que es podran fer en un, dos, tres o
més dies. Les rutes estaran segmentades per tipologies diferents, i totes tres passaran pel terme municipal
de Subirats. Un tram de la ruta de mountain bike, de
270 quilòmetres, transcorre per les muntanyes de les
serres d’Ordal. La ruta slow bike (cicloturisme), de 180
quilòmetres, tindrà inici de tram a l’Estació Vitivinícola
de Lavern, on hi haurà el nou equipament de lloguer

La presentació d’aquest nou producte turístic s’ha fet
a la localitat d’Utrecht (Països Baixos) durant el mes
de febrer, en què el Consorci de Promoció Turística ha
participat a la fira de turisme actiu més important d’Europa, i on s’han explicat les característiques principals
de les rutes i s’ha fet promoció al mercat holandès.
Molt aviat podreu consultar el web: www.penedes360.
cat on hi haurà tota la informació tècnica i turística per
gaudir dels nous recorreguts i descobrir-los.

Subirats i Santa Margarida i els Monjos mostren els escenaris
de la Guerra Civil a través de la cultura i la gastronomia
El Patronat de Turisme de Subirats i
l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos van presentar la ruta “Sabors
en Temps de Guerra”, impulsada des
dels dos municipis amb l’objectiu de
donar a conèixer el patrimoni cultural
relacionat amb la Guerra Civil.

✁

La proposta pretén lligar cultura i
gastronomia i oferir al visitant la possibilitat de viure de prop el llegat de
la Guerra Civil al Penedès i la gastronomia de l’època. L’experiència
s’inicia a Subirats, on els visitants fan
la visita guiada al CIUDEB (al Pago),
un equipament museogràfic singular i de referència relacionat amb els
fets ocorreguts a la darrera defensa de Barcelona que va tenir lloc a
Subirats, els dies 22 i 23 de gener del
1939. Després de la visita se serveix

CÒP

IA NO

un esmorzar entre vinyes amb una
degustació de cava. En acabar, els
participants es traslladen a Santa

VÀL

IDA
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Margarida i els Monjos on visiten el
refugi del Serral i el CIARGA, el Centre d’Interpretació de la Història i el
Desenvolupament de l’Aviació Republicana a la Guerra Civil.
La ruta finalitza amb un àpat a un dels
restaurants de Santa Margarida i els
Monjos en el qual es podrà gaudir
d’un menú elaborat amb productes
típics de la gastronomia de l’època,
com ara les guixes, el bacallà, les
arengades o la sopa de farigola.
La ruta es farà cada tercer diumenge de mes i començarà a les 10 del
matí al CIUDEB. Per a més informació i reserves cal trucar als telèfons
938 993 499 o 669 287 537. La primera ruta “Sabors en Temps de Guerra”
va tenir lloc el diumenge 17 de gener,
coincidint amb els actes de les VI Jornades de Recuperació de la Memòria
Històrica a Subirats.

Poble / Racó de les entitats
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Administració electrònica
Regidoria de
Participació
Ciutadana

Des d’aquest mes de febrer,
l’Ajuntament de Subirats ja
ofereix més de deu tràmits
electrònics a la ciutadania a
través del seu portal web, a
l’apartat de tràmits.

El ciutadà pot relacionar-se
electrònicament amb l’Ajuntament amb plenes garanties, durant 365 dies a l’any, 7
dies a la setmana i 24 hores al dia. Al servei, hi trobem
des d’una instància genèrica, a la sol·licitud d’accés a la
informació pública, fins als tràmits associats a les activitats
empresarials.

Transparència i participació
L’Ajuntament de Subirats està treballant per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i que ha
entrat en vigor aquest 2016; la qual obliga els ens locals
a garantir la transparència de la informació pública, per
mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en
format electrònic.
En aquest sentit, ja té donat d’alta el seu propi portal, que
és una solució comuna de transparència oferta pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya a totes les administracions catalanes.
En els propers mesos, aquest portal s’anirà nodrint de tota
la informació.

Racó de les
entitats

Avís: Les entitats que necessitin material de l’Ajuntament
per a les celebracions i els actes que organitzin, l’han de
demanar amb un mínim de 20 dies d’antelació per poder
gestionar i organitzar millor les peticions i el material.

L’esplai no s’atura
El Centre d’Esplai Els Cargols no parem mai quiets i hem
començat l’any 2016 amb molta energia. Just tornar de les
festes nadalenques vam posar-nos a assajar els balls tradicionals de festa major que cada any ballem el diumenge
al matí, juntament amb els grallers que ens acompanyen
posant-hi la música. Per sort, les closques no ens impedeixen saltar i ballar com ens agrada.
També hem celebrat el carnaval, amb una rua pels carrers
de Sant Pau que va acabar a la plaça Subirats amb un
concurs de disfresses. Fins i tot les mares i els pares van
animar-se a participar, i vam acabar ballant tots junts.

diferents esplais que ens acollim a la Federació celebrarem
aquest dia pujant a 20 cims de Catalunya a la vegada.

Finalment, el dia 27 de febrer farem una excursió al Crestabocs per celebrar els 20 anys de la Federació Catalana
de l’Esplai, de la qual formem part. Per fer-ho ben especial,

Informació facilitada pel Centre d’Esplai Els Cargols
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Racó de les entitats
CESUB: 6es Jornades de
Recuperació de la Memòria Històrica a Subirats
Els passats 15, 16, 17 i 24 de gener
de 2016, el Centre d’Estudis de Subirats (CESUB) va rememorar, a través
de les anuals Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica, els fets
ocorreguts a la serra d’Ordal el 22 i el
23 de gener del 1939. Emmarcades
en la voluntat de donar a conèixer els
combats que van significar la darrera defensa de Barcelona, abans de
la seva caiguda en mans de l’exèrcit
franquista, i l’inici de la retirada republicana, les Jornades intenten alliberar de l’oblit uns episodis que van
marcar la nostra història en la defensa de la democràcia i la llibertat.
Sota aquest context, va encetar les
activitats d’enguany el passi de la
pel·lícula La batalla de la memòria,
realitzada per Sègula Films sota la direcció de Mario Pons. El documental,
que convida des d’una aproximació
local del conflicte a una reflexió sobre
la universalitat dels fets, va tenir una
rebuda excepcional i la vetllada va
acabar en un enriquidor col·loqui
entre els assistents, facilitat per la
proximitat i el dinamisme del director.
També es va dur a terme el tradicional acte d’homenatge als soldats
caiguts en combat, acte carregat
de simbolisme i de respecte en vers
totes i cadascuna de les vides que

Homenatge als soldats caiguts

van ser truncades a la serra d’Ordal.
Enguany es va acompanyar els assistents amb un breu recital de poemes
i cançons.
Per la seva part, el CIUDEB va oferir
una jornada de portes obertes, alhora que la tradicional ruta “Última Defensa de Barcelona” i la inauguració
de la nova ruta “Sabors en Temps de
Guerra”, itinerari en què la història, el
patrimoni, la gastronomia i el vi troben el punt de confluència.
El darrer acte es va celebrar el diumenge dia 24 a l’Ateneu d’Ordal, que
va rebre la presentació, per part dels
estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), dels diferents projectes realitzats per dignificar els espais dels

La batalla de la memòria

combats i de les fosses trobades a la
serra de Ries.
Des del Centre d’Estudis de Subirats
valorem la col·laboració de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de
Subirats tant a les Jornades d’enguany com a totes les iniciatives plantejades des del CESUB durant els
darrers sis anys. Alhora, donem les
gràcies a tothom que d’una manera
o d’una altra ha aportat el seu gra de
sorra per tal que dia rere dia puguem
continuar treballant en la restitució de
la justícia històrica, enterrada durant
dècades sota un pacte de silenci.
Documentació facilitada pel Centre
d’Estudis de Subirats - CESUB

Residència El Cenacle
El 4 de febrer del 2016 la senyora Caridad Gázquez va fer 100 anys de vida i
des de la Residència El Cenacle d’Ordal es va celebrar un acte commemoratiu
en el qual se li va fer entrega de la medalla centenària per part de la Generalitat.
A l’acte van assistir, a més, la senyora Luisa Sueiro, regidora de la Gent Gran de
l’Ajuntament de Subirats, els seus familiars i els professionals de la residència.

Per molts anys, Caridad!
Informació facilitada per la Residència El Cenacle

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.

I per últim, si hi ha algun nen del municipi que estigi interessat a jugar la propera temporada (2016-2017) al Futbol
Sala Ordal, pot fer-ho a partir dels 7 anys.

El dia 2 de juliol se celebrarà el sopar de fi de temporada,
per a tots els jugadors, familiars i amics.

També tenim l’equip sènior que juga a la Lliga de la Federació Catalana de Futbol, si hi ha algun jugador interessat
hi pot entrar a partir dels 16 anys.

El Torneig d’Estiu, està obert a tothom que sigui major de
15 anys, l’inici serà l’11 de juny.

Informació facilitada pel CFS Ordal
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CESUB: Programa Pedra Seca sense Fronteres:
cap de setmana Subirats al Conflent
Les entitats Casal del Conflent, Amics
de Catllà i el Centre d’Estudis de
Subirats proposem novament la trobada Pedra Seca sense Fronteres.
Les dates són el 14 i el 15 de maig
del 2016 i enguany viatjarem nosaltres a la Catalunya Nord. Com sabeu,
l’allotjament es fa a cases particulars
de famílies, tot i que també podeu reservar pel vostre compte altres allotjaments hotelers. La filosofia de la
trobada és un agermanament entre
persones que parteix de l’estima per
l’arquitectura de pedra seca, patrimoni en comú, i que s’aprofita per fer
altres intercanvis culturals relacionats
amb les tradicions castelleres, corals,
musicals o de foc.

9 del vespre: Concert del grup Lili
Baba.
2/4 d’11 del vespre: Correfoc a càrrec dels Nyerros del Conflent .
11 de la nit: Lili Baba. Segona part.
Diumenge 15 de maig

Kamishibai: llegendes del Conflent narrades
amb tècnica japonesa

Us oferim un avançament del programa perquè reserveu les dates.
Dissabte 14 de maig
2/4 de 12 del migdia: Arribada a Catllà, benvinguda i aperitiu.
2/4 d’1: Dinar.

2/4 de 3: Documental de la mainada
de l’escola sobre Catllà.
3/4 de 3: Kamishibai en català d’un
conte de Catllà.

3 de la tarda: Conferència Toponímia
del poble i la pedra seca. Jan Becat.
5 de la tarda: Actuació castellera dels
Pallagos del Conflent (per confirmar).
6 de la tarda: Acolliment de la gent
dins les famílies i sopar.

9 del matí: Dues passejades proposades. Per a la gent més caminaire,
visita de l’orri dels Embullàs (Vilafranca de Conflent-Pla dels Embullas-Vilafranca), de 3 h de durada.
Per a la gent menys caminaire, visita de l’orri del Baladre (portalada de
l’església de Cornellà del Conflent)
-Coll de Milleres-Orri del Baladre).
2/4 d’1: Dinar de germanor a la sala
de festes de Vilafranca del Conflent,
potser amb l’actuació de l’Estudiantina d’Illa.
2/4 de 3: Visita lliure a Vilafranca.
5 de la tarda: Cap a Subirats!
Per a qualsevol informació:
cesubirats@gmail.com
rovenmi@gmail.com
Contacte:
Rosa Vendrell, tel. 938 994 034
Informació facilitada per
Rosa Vendrell

Trobada de Nadal a la Residència Font Santa
El 13 de desembre, com ja va sent tradició, es va realitzat una trobada per celebrar les festes de Nadal, amb
la participació de residents, familiars i treballadors de
la residència.
Es va iniciar la vetllada amb el grup Cantaires d’Ordal,
que van interpretar nadales, i amb l’ajut de les seves
guitarres van aconseguir la participació de tots els assistents.
Com a segon any consecutiu, es va organitzar el sorteig d’una panera gràcies a les aportacions dels familiars. Amb els diners recaptats en la venda dels tiquets,
es podran comprar nous elements per a la sala d’estimulació sensorial i material d’interès comú per dur a
terme les activitats del centre.

Finalment, es va acabar la trobada amb un pica-pica
del qual tots els assistents van poder gaudir. Aquest
tipus de trobades guarden com a objectiu final mantenir els vincles familiars i que els residents se sentin
valorats i ben integrats en la comunitat de la qual formen part.

Després del sorteig de la panera, vam rebre la visita del Pare Noel, que va repartir dolços per a tots els
assistents. A més, cada resident va repartir als seus
familiars la fotografia nadalenca, que ells mateixos havien realitzat en dies anteriors, per felicitar les festes,
i també els van poder ensenyar les activitats que han
anat realitzant mitjançant una exposició de fotografies.

Informació facilitada per Residència Font Santa
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Ple Municipal
A continuació esmentem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada
sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta completa de les sessions del Ple, entreu al web municipal
www.subirats.cat/plens-municipals.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

Sessió extraordinària celebrada
el 21 de desembre del 2015

3.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia i l’Ajuntament de Subirats per a
la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

1.- Aprovar el pressupost de la Corporació municipal per a
l’any 2016, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per sis
vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de
CiU i PSC, dues abstencions d’ERC i tres vots en contra emesos pels regidors del grup municipal de la CUP.

4.- Aprovar inicialment la mutació demanial dels tres edificis municipals que conformen les antigues escoles d’Ordal.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovar la modificació de crèdit número 9 de l’any
2015 de l’Ajuntament de Subirats.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per vuit
vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de
CiU, PSC, ERC, i les tres abstencions dels regidors del grup
municipal de la CUP.

5.- Aprovar la modificació del la numeració al carrerer municipal, C/ Forn del Vidre d’Ordal.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

3.- Ampliar el període de pagament en voluntària de la tercera quota de les Contribucions Especials del Barri de la
Guàrdia.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

6.- Resoldre les al·legacions presentades al pla especial
urbanístic-PE SNU 25-Taller Valldeperas.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per la servitud de pas de canalitzacions per a l’execució de les obres
de la depuradora de la Urbanització de la Muntanya Rodona.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

7.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde
des de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.
8.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants a data
1 de gener de 2015
El Ple en queda assabentat.

5.- Modificació puntual de POUM de Subirats. Correcció
de dades i definició de paràmetres.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

9.- Donar compte de l’augment de l’1% de les retribucions
del personal d’aquesta Corporació Local d’acord amb la
llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
El Ple en queda assabentat.
10.1.- Moció presentada pel grup d’ERC: El 23 de desembre del 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum
de Catalunya
S’aprova per unanimitat amb el canvi de redacció de l’acord
tercer.

Sessió ordinària celebrada el 25
de gener del 2016
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de novembre del 2015 i les sessions extraordinàries del 23 de
novembre i 21 de desembre del 2015.
Després de posar-les en consideració dels assistents a la
sessió, les actes de les sessions assenyalades resten aprovades per unanimitat.

10.2.- Moció presentada per la CUP referent al Pla Hidrològic.
la moció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
10.3.- Moció presentada per la CUP de lluita contra la violència masclista.
Els regidors acorden per unanimitat deixar la moció sobre la
taula, per la qual cosa no se sotmet a votació.

2.- Aprovar l’acceptació de la donació econòmica realitzada per l’Associació de Veïns del Barri de la Guàrdia a
favor de l’Ajuntament de Subirats.
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Per encarar aquest repte és necessari que Catalunya
compti amb l’eina adequada. Convergència ha estat sempre aquesta eina: el país que tenim avui no s’entendria
sense la nostra aportació. Però estem fundant un país, i
ens cal tenir aquest mateix esperit. Catalunya vol fer una
cosa nova; nosaltres com a partit també hem de posar-nos
al dia, reinventar-nos, renéixer amb força. Ho fem per posar-nos al servei del nou país amb generositat, com sempre: som i serem un partit de gent que estima Catalunya.
Els simpatitzants esteu convocats, no a escoltar, sinó a
parlar: ara ets tu qui tens el torn obert de paraula. Estem
endegant una sèrie de trobades, els Torns Oberts, amb
l’objectiu de conèixer què penseu sobre diverses qüestions clau, que van des del funcionament intern fins a les
idees que han de moure aquest partit. En aquest procés,
tu hi tens molt a dir.

Benvolgut/da,
El nostre president l’Honorable Artur Mas ha fet un pas al
costat i ha facilitat la investidura d’un nou president, l’Honorable Carles Puigdemont; ha estat difícil i complicat per
a molts dels simpatitzants de Convergència, del projecte i
del procés, però ha quedat clar que Convergència i el nostre president han sabut estar a l’alçada de les circumstàncies, han entès que pel bé del país, i amb la ferma voluntat
de buscar el consens, era necessària aquesta decisió.
Amb aquest fet s’ha reforçat el procés, o això esperem,
com també que les forces que configuren el procés valorin
l’esforç que des de Convergència s’ha fet per continuar
amb més força que mai, i desitgem que no es repeteixin
episodis que no tinguin la finalitat d’aglutinar forces. Hem
de saber treballar des de la diferència, si volem crear el
nou estat.

Impulsem entre tots un nou moviment per liderar aquesta
nova etapa en la qual s’endinsa el país. Un corrent que
sigui central, perquè el sobiranisme superi el 50% de vots
a les urnes; un espai que sigui útil i decisiu en la creació
de l’estat propi; i una eina per fer un país més pròsper,
més just i més modern.
Iniciem el nou procés fundacional del nostre partit, en el
qual tots els militants, simpatitzants i gent propera, estem
cridats al debat i a parlar obertament sobre quin és el millor instrument que necessitem davant el nou repte de país.

Cal agrair als simpatitzants els esforços de les darreres
campanyes, el suport durant tot aquest temps, sota sigles
i fórmules diferents, amb la voluntat de sumar esforços i
gent a favor del procés.

És per això que us animem a participar a les sessions de
Torn Obert que s’han programat, i que sigueu actius en el
debat per així enriquir el procés, i sobretot per transmetre
tot allò que creieu que ens pot ajudar com a partit i com
a país.

Aquests últims anys hem avançat molt. Ara ens trobem en
un punt crucial de la nostra història. Hem passat grans
moments i també situacions molt complicades, però tenim
al davant l’oportunitat de culminar el procés que ens ha
de portar a tenir un estat propi i esdevenir una nació lliure.

Grup de CiU

Per a més informació en general de tot aquest procés
que hem endegat, podeu consultar el web www.tornobert.cat, des d’on també podeu participar, o apropar-vos
als regidors del grup municipal.
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Pressupostos 2016
L’alcalde respon... que les quotes urbanístiques són diferents que les contribucions especials. Manifesta que concretament Casablanca és el sector on més s’ha invertit en els
darrers 9 anys. Aquest discurs que feu és un discurs que ja es
feia fa anys però tant ERC com nosaltres ja ens l’hem aplicat.
El tema de la depuradora és un tema de sostenibilitat que sí
que podem fer. En podem parlar. Pel que fa al tema de les
subvencions, darrere de la majoria de projectes que hem tirat
endavant hi havia subvenció. M’agradaria que un dia es fes
un monogràfic de Casablanca.
Des de l’APS CUP, creiem que és una resposta com les que ja
ens té acostumades, en les quals ens tracta amb condescendència des la seva posició d’alcalde; després desvia cap a altres temes, fa afirmacions que no demostra i diu que se n’ha de
parlar extensament (anunci que no s’arriba a complir). Doncs
sí, prenem la paraula de l’alcalde i proposem un monogràfic
sobre Casablanca on tots puguem disposar de les dades i la
informació per fer un debat obert a la participació dels veïns
sobre el reptes, el present i el futur de la urbanització.
L’APS-CUP proposa... fer un debat en un Ple per decidir
quins projectes són necessaris al conjunt del municipi,
que es puguin dur a terme durant tota la legislatura o fins hi
tot més enllà. La prioritat o l’ordre d’execució podria ser determinat pel pressupost o fins i tot pels veïns.
El govern respon... que la gent va votar el programa de CDC
i es duran a terme els projectes del programa de CDC. Per
tant, proposta denegada.
L’APS-CUP proposa... ampliar la partida pressupostaria
d’activitats per la igualtat de gènere per lluitar contra la
violència masclista mitjançant la formació i l’educació a l’escola i fora de l’escola a tots els nivells i de forma continuada, ja que hem observat que s’ha gastat quasi tota la partida
d’igualtat de 2.000 euros en dos dies.
El govern respon... que no poden anar ampliant les partides
tan específiques com aquesta i que al catàleg de la Diputació
s’ofereixen diverses activitats sobre aquest tema. Proposta
denegada.
En definitiva, veient que es van mostrar contraris a totes les
nostres aportacions i que no són els nostres pressupostos, ja
que no s’han creat de forma oberta i participativa, vam emetre
tres vots en contra.

Des de l’APS-CUP hem demanat que els pressupostos siguin participatius. Això no significa que el 100% del pressupost el decideixi el poble, sinó que se’n destini una part
perquè la gent de Subirats triï quins projectes són prioritaris
per al municipi.
Davant d’aquesta proposta, el regidor d’Hisenda, Marcos
Pérez, va ser l’únic que hi va mostrar interès, ja que l’alcalde ens va instar a impulsar-ho nosaltres mateixes. Aquesta
és una actitud molt freqüent per part seva, sempre que fem
propostes no s’hi mostra contrari però al mateix temps no té
voluntat política per dur-les a terme. Ens sorprèn que una
persona que tracta les CUP d’idealistes i que creu que les
nostres formes de treballar no ens porten enlloc, alhora confiï
en nosaltres per realitzar projectes que hauria d’assumir el
govern mateix. Quan nosaltres governem ja tirarem endavant
les nostres propostes. Ara les proposem a l’equip de govern,
si les veu i se les fa seves les pot dur a terme i aleshores sí
que tindrà el nostre suport. Si no és així nosaltres ja tenim el
carrer per impulsar les nostres idees.
Tot i això des de l’APS-CUP vam fer diverses propostes al
govern de CDC i PSC.
L’APS-CUP proposa... que a través d’una assemblea municipal oberta (AMO) s’obri un espai on la gent del poble decideixi quins projectes es volen dur a terme amb els ingressos
extres del pagament dels endarreriments i interessos de l’IBI.
El govern respon... que no es pot crear una partida pressupostària específica per a aquests ingressos perquè encara
no s’han acabat de cobrar. L’única sortida que hi ha és destinar-los a temes de medi ambient. Per tant, proposta denegada.
Des de l’APS-CUP veiem que no s’ha deixat clar què es
farà amb aquests diners un cop s’hagin cobrat i encara que
només es puguin destinar a projectes sobre medi ambient, es
pot realitzar una AMO temàtica.
L’APS-CUP proposa... la creació d’un fons d’estalvi a partir de l’Impost de Béns Immobles i les llicències d’obres
procedents de la zona a urbanitzar, com per exemple Casablanca, per aportar l’estalvi a les despeses d’urbanització un
cop es faci efectiva.

Manifestació en defensa de l’Ebre

Bloc de la CUP amb el lema “L’aigua no està en
venda, als Països Catalans conques i rius amb vida”.

Una part de l’APS-CUP a la manifestació en defensa del riu Ebre.
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A l’últim ple vam presentar una moció
en defensa de les terres de l’Ebre que
va ser aprovada per unanimitat. Creiem
fermament en la defensa del territori i
per això el passat 7 de febrer, des de
l’APS-CUP vam participar a la manifestació celebrada a Amposta contra el Pla
Hidrològic de la Conca de l’Ebre. A la
manifestació hi van assistir al voltant de
50.000 persones reclamant que s’aturi
l’agressió al territori, contra l’especulació de l’aigua i exigint un futur per al
Delta. Lo riu es vida!
Grup d’APS-CUP-PA
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Fets que no ens agraden
Al pressupost d’aquest any 2016 i a proposta d’Esquerra
s’ha doblat la partida per manteniment de camins i places.

Com a grup d’Esquerra a Subirats creiem indispensable
que entre oposició i govern hi hagi comunicació, empatia i
ganes de millorar temes pel bé del municipi.

I que hem de dir de les places? Ens hem trobat amb veïnes
que senten tristesa perquè aquella plaça del seu poble
que tant s’estimen està deixada de la mà de Déu. Amb les
herbes per netejar, amb els llums fosos... No pot ser!

Hem de dir que hi ha hagut força comunicació dins el consistori i el resultat s’ha vist posteriorment. Cal aclarir que
malgrat que hi ha hagut aquesta mica d’entesa, no sempre
hem aconseguit el que volíem o el que la ciutadania ens
demanava i ha estat una entesa per part de l’equip de govern bastant interessada.

I l’última ha estat amb els veïns i les veïnes de la Guàrdia.
L’alcalde ha insinuat que si volen netejar la zona verda,
una zona verda que els veïns i les veïnes ja van pagar en
el seu moment, hauran de tornar a pagar 1.600 €. Què està
passant?!

Hem pogut ser partícips, juntament amb les companyes
de la CUP, de la modificació del projecte del Camí Martivell. Per nosaltres era i és vital que els camins es conservin
el màxim en el seu estat natural, però sense abandonar-los
a la seva sort.

Creiem que les coses es poden fer millor

Per tant, hem de dir que ens sentim satisfetes del resultat.
Finalment s’ha cimentat allà on era estrictament necessari,
sense malmetre l’entorn. I és que de mica en mica s’han
d’anar arranjant camins per a la seva conservació. És important que així es faci, ja que tenim catalogats 115 camins amb una longitud de 150 km.

Tenim el cas dels IBI i els famosos interessos. Si sabíeu
el que estava passant, per què no vau fer una reunió explicant el tema als veïns? De fet, i a instància dels veïns,
només s’ha fet reunió amb un poble. És fàcil excusar-se
dient que és per llei i que no podeu fer res al respecte.
Resulta que recentment ens hem assabentat que podíeu baixar l’impost de gravamen, competència directa de
l’Ajuntament, i no ho heu fet. Lluitarem de cara a les properes ordenances fiscals perquè es faci justícia. Finalment
qui rep, com en la gran majoria de casos, és el més feble.

No podem permetre que els camins estiguin en l’estat en
què es troben. Posem d’exemple aquest camí que va del
Montcau al castell de Subirats. El nostre és un municipi
molt actiu, tenim entitats que s’encarreguen de donar-lo
a conèixer, el Correbocs, el Rocallons, les caminades de
l’1 de maig...

Si necessiteu qualsevol tipus d’ajuda, assessorament o
veieu que no se us fa cas, sabeu que podeu contactar
amb nosaltres i mirarem d’ajudar-vos en allò que puguem.

L’Ajuntament només ha de fer el manteniment, un manteniment que sembla que fa mandra. Doncs, senyors i senyores del govern, teniu un compromís amb el poble i l’heu de
fer complir!

Mail: ercsubirats@gmail.com

Secció local d’ERC Subirats
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Ja fa uns mesos que hem deixat enrere l’any 2015 i el 2016
just comença a caminar. Des de l’equip de govern municipal ja hem començat a treballar per disposar des del
primer dia d’aquest nou any de les eines necessàries per
poder satisfer les necessitats de la ciutadania. La principal
de totes elles, el pressupost municipal, ja la tenim des de
finals del mes de desembre. És potser la més important i la
que condiciona gran part de l’acció de govern.

dació de la inversió; i reducció de l’endeutament garantint
la sostenibilitat financera.
Però malgrat tot creiem que encara existeixen punts de
millora. L’Ajuntament, a causa de la Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL), ha hagut
de fer una contenció en la inversió, tot i tenir garantides
unes finances sanejades i un equilibri financer, la qual
cosa no ens permet atendre i ajudar els qui més ho necessiten com nosaltres haguéssim volgut.

El pressupost municipal per al 2016 s’ha elaborat tenint
en compte el context socioeconòmic en el qual vivim. Un
context encara de dificultats. De crisi que afecta les persones, les famílies, el comerç i les empreses, i de retruc
també l’Ajuntament. Partíem inicialment amb dos objectius
clars: definir un nou pressupost que donés resposta a les
necessitats socials del municipi i que reconegués la situació econòmica de les arques municipals després d’uns
anys d’ajust pressupostari.

Finalment recordar que l’Agrupació Socialista de Subirats
manté un acord polític per a la formació de govern municipal amb el grup de Convergència i Unió a l’Ajuntament.
Aquest acord, el vam signar per poder treballar des de
l’Ajuntament per a les persones del nostre municipi. El
nostre grup municipal té assignades les regidories d’Hisenda i Esports i podeu estar ben segurs que els membres
d’aquesta agrupació socialista farem tot el possible per
dotar de transparència i honestedat la nostra tasca. Mirant
sempre pel benestar dels veïns i les veïnes del nostre municipi. En els temps que corren no s’ha de barrejar la política municipal amb coses fora del seu àmbit. Estem per
treballar únicament i exclusivament per Subirats i no ens
influiran les polítiques a altres nivells. Subirats es un municipi molt divers tant en territori com en persones. Cada
nucli té la seva forma de fer i de pensar i nosaltres des de
l’Ajuntament intentarem arribar a totes les inquietuds que
puguin tenir els veïns i les veïnes dels diferents nuclis del
municipi. Evidentment hi haurà coses que no seran fàcils
de solucionar o que s’hi pugui fer una actuació adequada,
però tot i així intentarem buscar la forma i la solució més
properes. Agraïm als nostres votants la confiança dipositada en nosaltres i no els fallarem. Això sí, treballant amb
empenta per fer que el nostre municipi sigui millor cada
dia dins de les mancances que tenim, però que creiem
que es podran superar.

D’altra banda, en ser aquests els primers pressupostos en
què participàvem, més que en la qüestió o els desglossament de les partides, ens hem volgut centrar a comprovar
que s’hagin aplicat amb bon criteri principis de prudència
com la contenció de la despesa. Tot i que les previsions
d’ingressos són optimistes, des de la nostra formació hem
valorat intentar no incrementar en excés la despesa, ja
que la recuperació econòmica que alguns albiren s’assenta encara sobre fonaments de fang.
També, durant tot el procés d’elaboració del pressupost,
hem intentat col·laborar amb les forces de l’oposició per
tal de donar forma i definir partides del pressupost d’enguany.
I finalment, malgrat la complexitat, creiem que ho hem
aconseguit. Tenim un pressupost municipal les línies bàsiques del qual són: prioritzar les polítiques socials i mantenir l’estabilitat pressupostària amb una baixa pressió fiscal
(les ordenances fiscals es van aprovar el mes de novembre sense cap increment per a aquest exercici); consoli-
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1, 2 I 3 D’ABRIL

març 2016

29 I 30 D’ABRIL I 1 DE MAIG

FESTA MAJOR DE CAN ROSSELL

FESTA MAJOR DE CAN CARTRÓ

• Divendres 1: Pregó, sopar, cinema i, acte seguit,
ball.
• Dissabte 2: Mostra de coques casolanes,
xocolatada i festival infantil. Campionat de truc.
• Diumenge 3: “Viu l’experiència de la realitat
virtual”, vermut popular, cercavila i obra de
teatre a càrrec de La Companyia És Grata.

30 D’ABRIL I 1 DE MAIG
FESTA MAJOR PETITA DE LAVERN

1 DE MAIG
APLEC DEL PA I L’EMPENTA AL CASTELL DE
SUBIRATS

1, 2 I 3 D’ABRIL
FESTA MAJOR DEL REBATO I
TORRE-RAMONA

8 DE MAIG
SUBIRATS EN FLOR

3 D’ABRIL

• D’11 a 13 h, a l’Estació Vitivinícola de Lavern.

IV CORREBOCS D’ORDAL
(www.correbocs.com)

15 DE MAIG
CENTENARI DE L’ESGLÉSIA DE LAVERN

8, 9 I 10 D’ABRIL

ENTREGA DE PREMIS CASTELL DE
SUBIRATS

FESTA MAJOR DELS CASOTS

• Divendres 8: Sopar de festa major i teatre amb
l’obra El trampós entrampat del grup Pels Pèls
de Torrelavit.
• Dissabte 9: Al matí, jocs infantils. A la tarda,
concurs de pastissos i xocolatada. A la nit,
concert amb Cesc Freixes i la fera Ferotge
(versions d’Ovidi Montllor).
• Diumenge 10: Caminada popular, botifarrada i
campionat de ping-pong. Concert-vermut popular
amb Montse i Joe Transfer. A la tarda, ball de
vetlla amb Montse i Joe Transfer.

22 DE MAIG
FESTA DEL MEDI AMBIENT A LAVERN

• De 10.30 a 14.30 h - Tallers infantils i familiars,
inflable, exposicions, estands informatius i
paradetes de productes artesans, un mercat de
segona mà i d’intercanvi... i obsequis per a tots els
assistents.

3 DE JUNY

17 D’ABRIL

FESTA DE LA ZER (Zona Escolar Rural)
SUBIRATS

PORTES OBERTES A LES LLARS D’INFANTS
Llar Els Pardals (c/ del Pi, 1 - Ordal)
Llar L’Esquirol (c/ Ponent, 28 - Sant Pau d’Ordal)
Llar Els Cargols (c/ del Bosc, s/núm. - Lavern)
• D’11 a 13 h, visita de les instal·lacions i
explicació del projecte educatiu a càrrec de les
mestres.

• A l’Escola Subirats de Lavern

Primera quinzena DE JUNY
SANT PAU D’ORDAL

• Inauguració del Mercat del Préssec

23 D’ABRIL

24, 25 I 26 DE JUNY

SANT JORDI

FESTA MAJOR DE LAVERN

• Festa infantil a la plaça de l’Ajuntament.

Si coneixeu algú amb una trajectòria destacable i creieu que pot ser interessant fer-li l’entrevista de la revista
municipal, si us plau envieu-nos un correu electrònic a comunicacio@subirats.cat.
Esperem els vostres suggeriments.
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L’entrevista
Immaculada Bori de
Fortuny
La professió. Quan va arribar l’hora d’escollir la carrera m’influencià
molt el fet que durant molt de temps vaig estar fent treballs amb
discapacitats.
La meva mare va estar encantada (ella hauria volgut estudiar medicina de jove però mai m’influencià a l’hora de prendre la decisió) i el
meu pare també va acabar acceptant la decisió.
Des del 1975 sóc metgessa. L’especialitat ja vaig entrar a fer-la a
la Vall d’Hebron, a rehabilitació. I a partir d’aleshores i fins avui he
estat al mateix lloc. Em dedico a la rehabilitació de dany cerebral.
Actualment sóc la responsable de la unitat. Les meves especialitats
són l’ictus i els traumàtics cranials, bàsicament, i les malalties neurològiques neurodegeneratives. Feina que m’agrada tot i que sovint
és dura.
Sempre he treballat en la sanitat pública. Tant els meus companys i
companyes com jo la defensem però és una feina de molta exigència
i les retallades han provocat certa desmotivació general. Però funciona sobretot perquè a la gent li agrada molt la seva feina, des dels
equips mèdics als zeladors són tots uns grans professionals.
La cobertura per a tothom és la vàlua de la nostra sanitat. Des de
fora, altres països, com els Estats Units, per exemple, ens envegen.
Que la sanitat estigui a l’abast de tothom és un bé que seria nefast
perdre, tot i els problemes que hi pugui haver en mantenir-la. És un
llegat que ve de fa anys i l’hem de preservar.
La sanitat ha millorat molt en els últims anys. Per exemple, en
les malalties vasculars cerebrals, per als tractaments de l’ictus els
neuròlegs fan un tractament immediat, abans de les sis hores, que
fan que hi hagi menys afectació i mortalitat.
Amb els danys cerebrals, amb els traumàtics cranials, també s’ha
millorat molt, s’atén molt bé però mai se sap com acabarà d’afectada
la persona que s’ha sotmès a rehabilitació.
Es fa recerca en aquest camp també al mateix hospital però jo em
dedico a la rehabilitació, a l’assistència. En la recerca no tenim al
darrere la indústria farmacèutica, com passa en altres especialitats,
més aviat es centra en investigació tecnològica. Però encara estem
en bolquers quant a recerca. A l’hospital treballem en equip i perquè
la gent pugui millorar al màxim, però aquestes persones també s’han
d’integrar a la societat, treballem perquè la gent s’integri, però l’entorn ha d’ajudar, s’han d’adaptar els espais.
Treballem perquè la gent s’integri a la societat. Des que tenia setze
anys he treballat molt en el camp de discapacitats, en associacions,
anant de colònies amb ells. Aquest fet m’ha sensibilitzat molt i m’ha
donat molt de coneixement en matèria d’adequació dels espais.
Jo treballo amb persones molt afectades i que quedaran amb discapacitat. Com a especialista intentes aconseguir que puguin viure el
millor possible i per aconseguir-ho l’entorn ha d’estar adaptat i si no
ho està s’ha d’adaptar, parlant amb l’administració i amb el veïnat.
La lluita per l’accessibilitat ha estat bàsica durant tota la meva vida i
evidentment en la del meu marit, que era discapacitat.
Si tu vols viure bé has d’intentar que els veïns t’ajudin i tu ajudar-los
a ells, entre tots s’aconsegueix viure millor.
Les campanyes de sensibilització. Les campanyes de sensibilització a la població funcionen.
Per exemple, nois i noies de 15 a 18 anys d’instituts vénen cada any
a l’hospital en la campanya STOP al COP, de sensibilització als accidents i les seves conseqüències, fan un recorregut per l’hospital i
veuen la realitat dels malalts.
També s’han de fomentar les campanyes de sensibilització del consum responsable i la política de consumir el que tenim aquí i sensibilitzar la població per mantenir les coses, mantenir l’espai, mantenir
la neteja de l’entorn.
Si algú té interès per dedicar-se al servei directe a les persones, la
sanitat n’és un camp i també els serveis socials. Sempre es pot oferir
alguna cosa a la gent, primer t’has de preparar i formar, i després
escoltar-la i aprendre’n molt. Aleshores pots valorar què és el que els
pots oferir, encara que la situació sigui molt limitada i la persona estigui molt afectada. Sempre hi ha una finestra oberta al final del túnel.
Encara que sovint sigui difícil, sempre intentem buscar una solució perquè fent el camí sempre es troben millores.

TERRITORI
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Va néixer a
Barcelona fa
64 anys i viu
entre Subirats i
Barcelona.
Metgessa, és cap
de la Unitat de
Rehabilitació de
Dany Cerebral
a l’hospital Vall
d’Hebron de
Barcelona, on
treballa des de fa
36 anys.
Vídua de Pedro
Serra Rodríguez.
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Subirats és un lloc privilegiat i tant de bo que es pugui mantenir.
Estàs a prop de nuclis importants i estàs tranquil. La confortabilitat
de la gent s’ha de mirar també des de l’administració, procurar fer
més còmoda la vida de les persones.

Per l’adaptació, per l’estètica i pel manteniment de l’entorn tant el
meu marit com jo hem donat molt la llauna a l’Ajuntament. Si cauen
els cartells, doncs s’ha de dir a l’Ajuntament, o procurar que al moment de renovar els llums, per exemple, estiguin en sintonia amb
l’entorn, si hi ha un banc trencat s’ha d’avisar i fer-lo reparar. S’han
de dir les coses petites i també les grans.

Xx

Tant de bo que continuïn els serveis públics perquè és el gran
valor de la societat actual nostra.

Torre-ramona. L’edifici rural senyorial o palau rural gòtic renaixentista existent al nucli de Torre-ramona és una de les propietats que han
heretat els hereus de Mercè de Fortuny.
A la casa gran, hi passem els mesos d’estiu i en aquesta casa on
som ara (abans hi vivia el capellà) ara hi venim a l’hivern, així es
mantenen les dues cases.
Els pares ens van ensenyar a mantenir la casa, obrir-la, netejar-la, vigilar-la. A nosaltres ens agrada poder-la mantenir i sempre ens hem
esforçat molt a fer-ho, tot i que conservar aquests espais no és fàcil.
L’herència d’aquest patrimoni ens ve de part de línia materna.

La propietat era de la família de Ramon i originàriament ve de Miquel
Joan Gralla, senyor del castell de Subirats, quan, al segle XVI, el
seu fill, Francesc Joan Gralla, plantejà la construcció d’un nou espai
residencial a una zona més propera als eixos de comunicació del
Penedès. Aquest per casament es va emparentar amb la família
Montcada. El seu hereu la va vendre a la família Milsocós, la filla de
la qual es casà amb Josep de Ramon. Durant diverses generacions
es va mantenir amb la família Ramon. L’última d’aquesta nissaga,
Paula de Ramon, es va casar amb Álvaro de Fortuny, rebesavi dels
actuals propietaris, hereus de Mercè de Fortuny. El nom del poble
Torre-ramona ve del cognom Ramon.
Apassionada d’aprofitar el que hi ha en cada moment. Per exemple, els magnífics seients de Gaudí al Passeig de Gràcia..., hi anàvem amb el meu marit a prendre l’aire, a viure la diversitat de la gent,
el meu marit en la cadira de rodes i jo asseguda al banc, aprofitant i
adaptant-nos a la nostra realitat i gaudint de l’entorn. S’han de buscar les coses a la mida del que tens, si tens unes limitacions doncs
has d’aprofitar el que hi ha i viure les coses bones que ens ofereix el
dia a dia. Un altre exemple són els concerts del Festival de Música
a les Vinyes a les nits d’estiu aquí a la Torre, tant el meu marit com jo
els hem gaudit al màxim.
I aquí a la casa de Torre-ramona m’agrada molt al temps de la fruita
fer melmelades, confitures, conserva de tomàquet, oli de les olives...
Jo recordo la meva mare a les tardes d’estiu al pati pelant fruita per
poder fer la conserva. Aprofitem tot el que dóna l’hort en cada moment; qui el treballa és el meu germà. Tots els productes de l’hort i
fruiters que es puguin conservar, els conservem. M’agrada, m’entreté i m’omple. Els que han estat i són de pagès de la Torre-ramona
ens han ajudat molt, explicant-nos com fer les conserves, per exemple. La filosofia que tenim és consumir i mantenir el que es produeix.

Títol

Gaudir d’aquest entorn en les diferents estacions i fer profit dels
petits instants forma part de l’art de viure.

