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Festa
de la ZER Subirats

Cloenda del Mercat del Préssec d’ Ordal 2016

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___________650 094 593
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_____________938 993 043
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__________________938 179 132
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

COMARCA

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

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

ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabtes de 10 a 16
Diumenges 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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Ja pots xiular, ja, que si l’ase no vol beure!
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Per cinquè any consecutiu hem omplert els carrers a Catalunya, aquest any
Lleida, Berga, Salt, Tarragona i Barcelona han gaudit d’una altra manifestació
multitudinària, i resulta que el que s’ha fet, segons la vicepresidenta del govern
“és una prova de força del senyor Puigdemont per mantenir-se al càrrec”.
Avui per avui ja portem cinc grans manifestacions, som una gran majoria que
estem per la independència, una part important són unionistes i a una part
considerable de la societat no se la pot comptabilitzar enlloc, per la seva indiferència. Està clar, però, que la majoria unionista no és capaç de sortir per
omplir places i carrers; i que en cap cas els demòcrates no estan per no poder
debatre.
Les coses s’han de fer bé, és important que siguem més, trobar el moment
oportú, generar aliances i sumar a cada poble les majories. El catalans ens
hem de posar el màxim d’acord en com hem de fer el referèndum. Hem de
sumar al costat del President, el Govern i les institucions catalanes.
No estem en un cercle, estem en una espiral, no és ben bé el mateix, no pensem com fa cinc anys, la desafecció creix i es tornarà irreversible envers l’Estat
espanyol si no s’atura la bel·ligerància de l’Estat envers les institucions catalanes. Les coses es poden posar més difícils, però si el Tribunal Constitucional
només posa entrebancs, en el fons no farà res més que alimentar l’independentisme.
Així doncs, no es tracta de si som més o menys, es tracta que són cinc anys
seguits de fermesa i constància amb una idea definida que manté també la
seva força en la representació parlamentària.
Avui el problema més gran que té Espanya és “el desafío secesionista” que
ells diuen, i només el poden atacar. El ministre Garcia Margallo, potser el polític més lúcid que hi ha a l’Espanya del PP, té clar que no es pot parlar amb
qui vulgui trencar la unitat d’Espanya. Queda clar el que pensen els polítics
espanyols, expresidents socialistes i els funcionaris que ens gestionen, com
el President Rajoy, que no fan res per afrontar el problema, i es tapen la cara
per no mirar enlloc.
Cal eixamplar l’opció majoritària, i aquest any s’han sumats als actes líders de
partits que fins ara no es definien com a sobiranistes (Podem, Barcelona en
Comú, Catalunya Sí que es Pot, etc.), però els seus electors ja feia anys que
reiteradament anaven a les convocatòries. Potser no compartim tots els mateixos idearis, però hem de saber fer ben ample el terreny dins de la democràcia,
per poder fer aquesta República Catalana.
Una república no és d’esquerres ni de dretes ni de centre, és un sistema on
les opcions polítiques més ben representades han de portar a terme les seves
accions.
El que no pot ser és que la resposta del govern a tanta gent durant tants anys
sigui fixar-se en la manifestació minoritària que va fer l’extrema esquerra catalana, on es van cremar banderes espanyoles, fotos del rei, i on es feia una
crida clara a la desobediència.
No es van quedar amb la imatge clara de la gent demòcrata, que de forma
pacífica només reclama poder votar. No volem fer un altre 9N, ja el vam fer i
estem convençuts de quin pot ser el resultat, i és cert que cal obrir el diàleg,
però obrir el diàleg és asseure’s i parlar, no esperem la màgia, ni pensem que
això es resoldrà sol, com algú pretén, i pensar que aquest any érem alguns
menys només porta a l’equívoc.
Això no vol dir que res no es mogui. En democràcia i sense violència totes les
idees haurien de ser debatudes, l’independentisme és una opció legítima, i
l’independentisme català no el podran combatre amb l’immobilisme, si l’estat
nega la possibilitat de negociar dins la democràcia, l’estat es transforma
en un estat no democràtic, i això portarà Espanya a un conflicte permanent. Si
no som sobirans, som súbdits.
Anem endavant, no podem afluixar, això
s’acaba votant, hem de comptar amb garanties democràtiques i el govern ha de
culminar el procés amb un referèndum
unilateral o vinculant d’independència, o
amb unes eleccions constituents abans
d’un any.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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NOTA
La transcripció de l’acord dels Plens que van tenir lloc els dies 2 de maig i 18 de juliol no s’han
pogut publicar a l’apartat del Ple Municipal d’aquest butlletí com es habitual, ja que les actes no
han pogut ser aprovades.
Les actes han estat aprovades al Ple del 19 de setembre i els acords seran transcrits al proper
butlletí municipal, el número 71.

Eleccions generals
del 26 de juny del 2016
Mesa

Sant Pau

Ordal

Els Casots

Sant Joan

Lavern

TOTAL

Cens

641

501

202

362

627

2.333

Votants

456

361

136

259

442

1.654

71,14%

72,06%

67,33%

71,55%

70,49%

70,90%

4

8

3

0

2

17

0,88%

2,22%

2,21%

0,00%

0,45%

1,03%

3

1

0

0

6

10

0,66%

0,28%

0,00%

0,00%

1,36%

0,60%

24

26

6

29

26

111

5,26%

7,20%

4,41%

11,20%

5,88%

6,71%

196

132

42

52

129

551

%

42,98%

36,57%

30,88%

20,08%

29,19%

33,31%

PP

20

23

18

23

29

113

%

4,39%

6,37%

13,24%

8,88%

6,56%

6,83%

2

1

5

2

13

23

%

0,44%

0,28%

3,68%

0,77%

2,94%

1,39%

C’s

21

8

12

11

11

63

%

4,61%

2,22%

8,82%

4,25%

2,49%

3,81%

107

123

17

43

162

452

23,46%

34,07%

12,50%

16,60%

36,65%

27,33%

1

0

1

1

2

5

0,22%

0,00%

0,74%

0,39%

0,45%

0,30%

78

38

31

98

62

307

17,11%

10,53%

22,79%

37,84%

62,00%

18,56%

0

1

1

0

0

2

0,00%

0,28%

0,74%

0,00%

0,00%

0,12%

%
Nuls
%
Blancs
%
PSC-PSOE
%
ERC-CATSI

PACMA

CDC
%
VERDS
%
EN COMÚ PODEM
%
PCPC
%

Informació facilitada en finalitzar l’escrutini per l’Ajuntament de Subirats
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Memorial democràtic Serra de Riés
En el marc d’actes promoguts per aquest Ajuntament
en referència a la memòria històrica, molt present al
nostre terme municipal per les batalles que s’hi van
lliurar durant la Guerra Civil, s’ha signat un conveni de
col·laboració entre el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, l’Ajuntament
de Subirats i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de
Catalunya per a la instal·lació d’un conjunt escultòric
que esdevingui memorial “L’última defensa de Barcelona a la memòria de tots, ara i arreu”.

que hi intervindrà i l’Ajuntament d’Olesa facilitarà les
autoritzacions, els permisos i les llicències necessaris.
El memorial “L’última defensa de Barcelona a la memòria de tots, ara i arreu” vol esdevenir un espai de reflexió sobre les conseqüències que provoca qualsevol
guerra. La història de l’indret està marcada pel pas de
la guerra i això és el que el memorial vol recordar. Es
vol retre homenatge a les víctimes i les seves famílies.
El conjunt escultòric consisteix en tres espais de reflexió amb zones de descans des de les quals s’observen
perspectives creuades de la forma de creixement dels
arbres i per potenciar i intensificar la sensació de lluita i conflicte s’instal·laran un conjunt de tubs metàl·lics
amb diferents inclinacions entrecreuats entre si, simulant el moviment dels arbres i alhora els caiguts en la
batalla.

En aquest conveni, l’ETSAB contribueix al memorial
amb el projecte de les arquitectes Claudia de Sas, Corina Andueza, Gabriela Baca i Juanita Leal i la coordinació de Miquel Vidal. Les projectistes renuncien als
drets d’autoria. El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat,
com a titular de la parcel·la situada a la serra de Ries,
polígon 1 parcel·la 19 d’Olesa de Bonesvalls, accepta
que es pugui incorporar, en una superfície de 30 m² de
l’esmentada parcel·la, el conjunt escultòric detallat en
el projecte presentat per les arquitectes. L’Ajuntament
de Subirats proporcionarà els materials i la mà d’obra

A dia d’avui tot el material és punt per a procedir al seu
muntatge a partir del proper 1 d’octubre.
El manteniment del conjunt escultòric serà a càrrec
dels dos ajuntaments participants del projecte, Olesa
de Bonesvalls i Subirats.

El delegat territorial del Govern visita Subirats
tants, té molts nuclis de població disseminats en una extensió territorial de 57 quilòmetres quadrats.
Va destacar la feina que fa l’Agrupació de Defensa Forestal, creada el 1987 i que avui agrupa 14 voluntaris que
s’encarreguen que els incendis no siguin notícia perquè
els apaguen abans que prosperin. Són un orgull local i comarcal i un referent nacional en la lluita contra el foc, a més
de les tasques que també fan de manteniment de més de
100 quilòmetres de camins i de la preservació de l’entorn.
L’alcalde va plantejar la necessitat de més ajuts per al
manteniment dels vehicles de l’ADF. Quant a infraestructures, va explicar al delegat que estan pendents les obres
d’accessibilitat del pont d’Ordal, sobre l’N-340, a més de
la construcció de la rotonda del polígon industrial Can Bas.
D’altra banda, va reclamar la necessitat que el Ministeri de
Foment executi la rotonda d’accés a l’estació de Lavern.

El delegat del govern a Barcelona, Miquel Àngel Escobar,
va fer una visita institucional a l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès) per conèixer directament l’actualitat del municipi
i els projectes del consistori.

Aquesta visita va formar part del programa habitual d’activitats del delegat territorial per conèixer directament l’actualitat i els projectes dels municipis de la demarcació de
Barcelona.

Escobar va ser rebut per l’alcalde, Pere Pons, amb qui va
mantenir una reunió de treball. Subirats, amb 3.000 habi5
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Inhumació de les restes de la Guerra Civil
El conseller Romeva va assistir el dissabte 21 de maig a
l’acte d’inhumació de les restes de víctimes de la Guerra
Civil al cementiri municipal de Sant Pau d’Ordal.
La Generalitat va coordinar dues intervencions arqueològiques a la serra de Riés, en què hi han trobat i excavat
quatre fosses, i han recuperat les restes de set soldats
republicans que hi van morir durant els combats del gener
del 1939.

Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de
Cultura, Maria Teresa Miró.
Treballs d’investigació a la serra de Riés
La recerca del Centre d’Estudis de Subirats va ser la clau
per a la localització de les restes. Aquesta descoberta
va posar en marxa un protocol d’actuació sota la direcció de la Generalitat de Catalunya, que va coordinar un
equip interdisciplinari format per experts de la Universitat
de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) –amb la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats i
de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, del Centre d’Estudis de Subirats i de l’Institut d’Estudis Penedesencs– van
realitzat els treballs de localització, recuperació i anàlisi
antropològica de restes humanes de la Guerra Civil a la
serra de Riés, entre el 2014 i el 2015. Després, mitjançant
dues intervencions arqueològiques, els experts hi van trobar i excavar quatre fosses, i van recuperar les restes de
set soldats republicans que havien mort a la serra de Riés
durant els combats del gener del 1939, juntament amb alguns efectes personals.

Romeva va destacar que actes com aquest serveixen per
“recordar la valentia i el compromís de set persones, que
en simbolitzen tantes altres”.
El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència, Raül Romeva, va destacar aquell matí que
Catalunya “no pot oblidar mai la pròpia història, ni permetre que sigui tergiversada” perquè “en la comprensió de la
nostra història trobarem la base del nostre futur com a país
lliure”. El conseller Romeva va fer aquestes declaracions
durant l’acte d’inhumació de les restes de víctimes dels
combats del gener del 1939 trobats en quatre fosses de
la serra de Riés (Subirats), que va tenir lloc al cementiri
municipal de Sant Pau d’Ordal.

Atès que no va ser possible determinar-ne la identitat, les
restes recuperades van ser inhumades en un nínxol del
cementiri de Sant Pau d’Ordal amb la inscripció “Morts en
defensa de les llibertats en els combats d’Ordal de gener
de 1939”.

Romeva va remarcar que actes com el de dissabte dia
21 serveixen per “recordar la valentia i el compromís de
set persones, que en simbolitzen tantes altres” i va recordar que “la lluita antifeixista era una lluita per la llibertat, la
justícia i la fraternitat”. En aquest sentit, Romeva va afegit
que, tot i que avui dia el context és un altre, “no ha canviat la fermesa d’aquestes conviccions. Ens sentim hereus
d’aquelles lluites, que afortunadament avui poden manifestar-se per altres vies”.

El treball d’investigació ha permès aportar més coneixement històric sobre les fosses del Penedès. La recerca
també ha generat dades importants per al coneixement
dels fets bèl·lics que van succeir el gener del 1939 a rel de
l’ofensiva franquista.

Romeva va agraïr la feina feta per part de l’equip d’experts
interdisciplinari que ha fet possible la localització, l’estudi
i aquest acte d’inhumació de les restes trobades a les fosses de la serra de Riés i ha assegurat que aquests treballs
“són una mostra d’aquest compromís per recuperar la memòria col·lectiva, únic fonament prou sòlid per poder-hi
edificar els propers capítols de la nostra història”.

Segons els resultats de les investigacions, els soldats republicans morts a la serra de Riés eren membres de la 196
Brigada Mixta procedents de la zona de Madrid, que van
arribar amb vaixell des de València i que el 21 de gener
del 1939 van ser desplegats a la zona del Garraf i l’Alt Penedès. Un dels seus batallons es va emplaçar a Olesa de
Bonesvalls i el 23 de gener del 1939 va quedar totalment
desfet en els combats que es van produir al voltant del turó
de les Mentides.

L’acte va comptar també amb la presència de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament,
Carme Garcia; de l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i de
l’alcalde d’Olesa de Bonesvalls, Josep Maria Tillo; de la
diputada del Parlament de Catalunya Maria Rosell; del
director del Memorial Democràtic, Plàcid García-Planas;
de la coordinadora dels equips de treball en la campanya
de la serra de Riés, Assumpció Malgosa, i de la cap del

La Generalitat de Catalunya compta amb un portal web
que permet geolocalitzar fosses a tot Catalunya: http://fossesirepressio.cat. Es tracta d’un projecte impulsat per la
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament que ofereix imatges, informació històrica i la possibilitat de cercar persones per nom i cognoms.
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Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal al sector
de les antigues escoles d’Ordal

El planejament
municipal
preveu la
construcció d’habitatges dotacionals destinats a allotjar de forma
temporal, persones amb necessitats d’assistència degudament justificades. Els llocs adequats per a
la construcció d’aquests habitatges
són els nuclis més grans del municipi, entre ells Ordal, on es disposa
d’un edifici, el dels antics habitatges dels mestres, que s’ha adequat
per a aquest ús.
Actualment el planejament general
del municipi assigna a la zona de

les antigues escoles l’ús educatiu,
de manera que per poder autoritzar
el nou ús cal prèviament modificar
aquesta qualificació en l’edifici que
es destina a habitatge i assignar-li
aquest nou ús. Aquesta operació és
la que s’està duent a terme mitjançant aquesta modificació puntual del
planejament que es va aprovar inicialment el dia 18 de juliol d’enguany i
que està en tràmit per a la seva aprovació definitiva.
La modificació del planejament
també contempla petites variacions
dels límits de sòl urbà d’algunes finques per ajustar-les als límits reals
als nuclis de Ca l’Avi i el Rebato.

Obres d’urbanització del barri de la Guàrdia
El dia 15 de juny del 2016 es van recepcionar de
forma parcial les obres d’urbanització del barri de
la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal, restant pendents
el subministrament d’electricitat a través de les
noves canalitzacions soterrades i la col·locació
dels cables, també soterrats, de telefonia i les
connexions a les parcel·les. Aquestes actuacions
són a càrrec de les companyies subministradores,
Endesa i Telefónica, a les quals ja se’ls ha informat
perquè executin els treballs. Una vegada fet el
subministrament, es procedirà a treure els cables
aeris i els pals dels carrers.
També es preveu properament iniciar les obres
d’urbanització de l’espai que queda entre el carrer de la Farigola i el passatge del Boix amb una
barana i un espai de jocs infantils, i d’enjardinar
aquest recinte i el lateral del carrer Romaní.

Obres de construcció de la xarxa de clavegueram
i de l’estació depuradora a la Muntanya Rodona
El mes d’octubre proper està previst d’aprovar definitivament la
“Separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona”.
Aquest projecte contempla les
obres de canalització del clavegueram soterrat als carrers, la
construcció d’un pou de bombeig

al final del carrer de la Ginesta i la
construcció d’una estació depuradora a la part nord del sector,
al costat del torrent.
Una vegada aprovat el projecte, la Junta de Compensació de
la urbanització s’encarregarà de
promoure un concurs perquè les
7

empreses interessades puguin
participar-hi i en base al qual s’adjudicaran les obres. L’Ajuntament
col·laborarà amb la Junta en la
redacció dels plecs de clàusules
per a la contractació de les obres,
en la supervisió dels treballs i en
l’assessorament en general.

Territori
Evolució de les obres de l’estació de Lavern
Vilafranca fins a assolir més de 200
m de longitud, i quedaran al mateix
nivell que els combois de tren per tal
de facilitar la mobilitat dels usuaris.

Les obres a l’estació de Lavern van
evolucionant a ritme lent però ja
s’aprecien algunes de les estructures
que formaran part de les andanes.
Aquestes s’allargaran en direcció

S’ha habilitat un aparcament provisional al terreny annex a la via de
tren, ja que l’espai corresponent a
l’aparcament ha de ser utilitzat per la
maquinària d’obra i els materials de
construcció. L’accés a l’andana es fa
per unes escales metàl·liques fins a
l’andana en sentit Tarragona.
La millora a l’estació de Lavern comportarà l’eliminació definitiva del pas
de vianants existent, que ara creuen
les vies a peu per anar d’una anda-

na a l’altra. L’encreuament de vies
es farà mitjançant uns ascensors
adaptats i escales, col·locats a cada
andana, comunicades mitjançant un
passadís soterrani.

Millores a la piscina Sant Pau

La piscina de Sant Pau d’Ordal és un equipament antic
que requereix obres de rehabilitació importants per a
la seva adequació. L’any 2014 es va fer un pas molt
important en aquest sentit amb la reducció de fondària
del vas de la piscina per adequar-lo a la normativa vigent i es volen introduir noves millores cada any fins a
optimitzar l’estat d’aquest equipament.

normatiu pel que fa a l’emmagatzematge de productes
químics.
S’ha completat la barana metàl·lica de la terrassa elevada, ja que en mancava al tram de l’escala i suposava
un risc de possibles caigudes.
S’ha fet manteniment de neteja i pintura de tanques
metàl·liques i de fusta per part de la brigada municipal
abans d’obrir l’equipament

En aquest sentit, aquest any, i aprofitant les obres d’arranjament de la plaça Subirats per adequar un espai
per al bibliobús, s’ha guanyat un petit espai per a la
piscina i s’ha habilitat aquest raconet amb gespa natural que esperem fer arrelar amb força per a la temporada vinent.

Finalment, s’ha millorat l’estat del bar, repassant les
instal·lacions i canviant els mobles vells de fusta per
uns d’acer inoxidable nous que compleixen la normativa actual i permetent complir tots els requisits d’higiene
i salubritat.

Així mateix, s’ha habilitat un armari per als dipòsits de
clor i productes químics que fins ara estaven soterrats.
En el nou armari, aquest any s’han col·locat els antics
dipòsits en espera de col·locar-ne de nous l’any que
ve. Es tracta d’una modificació molt important ja que
que va dirigida a optimitzar la seguretat i el compliment

Esperem de cara a l’estiu vinent poder actuar sobre els
vestidors i separar les zones de “peus secs” i “peus
molls”, a fi de poder gaudir d’un equipament totalment
adequat a la normativa vigent.

Regulació d’accés i inscripció del lema
del Patronat de turisme a la plaça Subirats de Sant Pau
mensions en el mateix acabat del
paviment de formigó.

Durant la realització de la pavimentació de l’espai lliure es va decidir
incloure una inscripció de grans di-

Aquesta inscripció conté el lema
del Patronat de turisme “Subirats
Capital de la Vinya” i es va realitzar
amb materials adequats per poder
ser trepitjat amb normalitat i perquè
no rellisqui. La manufactura de la
inscripció va ser complexa, des de
la concepció fins a la materialització, però el resultat ha estat molt
satisfactori.
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El primer cap de setmana després
de l’acabament de la pavimentació
es van estacionar cotxes de visitants a l’interior de l’espai. Per tal
d’evitar aquest fet, s’han col·locat
pilones metàl·liques extraïbles i seients de pedra per tal de regular el
pas dels vehicles i al mateix temps
poder utilitzar l’espai en cas de
fires o mercats.
El cost d’aquestes millores ha estat
de 3.000 €.

Territori

70 setembre 2016

Millores al parc Dolors Vendrell d’Ordal
Durant el mes de juliol i agost d’enguany s’ha realitzat diverses millores
al parc Dolors Vendrell d’Ordal.
S’ha suavitzat el pendent d’alguns
recorreguts de vianants del seu interior, allargant diversos murs de pedra
i afegint més terra amb grava. S’ha
arranjat dues jardineres de pedra i
afegit terra abonada per tal de poder
plantar millor en el seu interior i desbrossat alguns elements que impedien vistes o el pas (un arbre mort a la
zona central i diversos arbustos a les
entrades al parc). S’ha pavimentat

de les tres entrades al parc des del
carrer del Nord.

l’àmbit del banc d’obra central, del
qual també s’ha arranjat el respatller.
S’ha millorat els nivells i pavimentació

També s’ha connectat el parc amb
l’antic pati d’esbarjo de l’antiga escola, mitjançant un empedrat i barana
metàl·lica. D’aquesta manera el parc
s’engrandeix i es complementa amb
els jocs pels infants. També s’ha millorat l’accés a aquest recinte des del
passatge que comunica amb el carrer Mossèn Isidre Solsona.
El cost total de totes aquestes millores ha estat de 12.000 €.

Urbanització d’una placeta
al costat de les escoles de Lavern
El dia 3 d’agost de 2016 es va aprovar definitivament el “Projecte
d’urbanització de la placeta adjacent a les Escoles de Lavern”.
Aquest projecte contempla la urbanització de l’espai que queda
entre els carrers de Les Escoles i del Bosc de Lavern, al nord-oest
del recinte de les escoles. La intervenció preveu la construcció
d’una pista de skate de formigó al centre de l’espai, la formació
d’un petit passeig arbrat amb bancs al costat del carrer i l’enjardinament de l’extrem sud-oest. Amb aquesta intervenció s’ordena
un espai residual de propietat municipal, es crea una zona per a la
pràctica de l’skate propera a les escoles i s’obté un petit espai de
descans i contemplació dels jocs.

Manteniment de parcel·les i solars

Regidoria
de Medi
Ambient
de residus (article 7).

L’ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancat de solars i parcel·
les obliga els propietaris de
solars a mantenir-los en condicions de seguretat i ornat
públic, tenint controlada la
vegetació, la flora i la fauna
i mantenint la parcel·la lliure

- En cas de molta presència d’arbres, cal fer-ne una aclarida. I en cas d’haver-hi arbres molt junts a les cases, cal
talar-los per evitar riscos.
- No s’hi poden acumular deixalles (cal mantenir-los nets).
- Cal evitar que hi hagi focus de mosquits (per exemple,
si hi ha basses o piscines abandonades cal buidar-les o
tractar l’aigua).
- Cal evitar que hi hagi la presència d’altres animals indesitjables (com per exemple rates).

Així mateix, hi ha diverses normatives urbanístiques relatives a l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys,
construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament (com per exemple
l’article 15 del Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana, i l’article 29 del Reglament de la llei d’urbanisme)

L’objectiu de mantenir en bones condicions les parcel·
les i els solars és minimitzar els riscos (per incendis,
danys, molèsties als veïns, presència de fauna no desitjada…).

És responsabilitat del propietari mantenir en
condicions el seu solar o parcel·la

Actualment el servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Ajuntament està realitzant inspeccions de parcel·
les i solars, i enviant requeriments als propietaris en cas
de detectar incompliments d’aquestes normes, per tal que
solucionin les mancances que correspongui.

- Cal controlar la vegetació que hi creix (cal anar fent neteges o desbrossades del solar periòdicament).

Si no es du a terme l’actuació en el termini estipulat al requeriment, es poden imposar multes coercitives de fins
a 3.000 €.

Per tant...

A tals efectes…
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Consideracions sobre el servei
de recollida porta a porta de restes vegetals
Donat que el sistema amb contenidors exclusius per a restes vegetals no funcionava (s’hi abocava brossa, fet que feia
impossible anar-ho a dur a la planta de poda), es van retirar aquests contenidors i als nuclis de població de Subirats es va
implantar una recollida de la poda i restes vegetals llenyoses amb el sistema porta a porta.
FUNCIONAMENT: Els habitatges interessats en aquest servei han de recollir prèviament un sac especial a l’Ajuntament. En el cas de restes vegetals de mida petita, caldrà dipositar-les als sacs, i en el cas de branques caldrà
fer-ne feixos i lligar-los. Cada divendres hi haurà recollida de la poda, previ avís a l’Ajuntament (com a màxim el
dimecres anterior), dia que hauran de deixar davant de l’habitatge el sac amb les restes vegetals i/o els feixos de
branques perquè se’ls puguin passar a recollir. El funcionament serà similar a la recollida d’andròmines.
Després de bastant de temps en funcionament del servei, i vistes les incidències que hi ha, es creu convenient fer
les següents consideracions en relació a l’ús del servei:
⁕ NO OMPLIU MOLT ELS SACS
Han de ser manipulables (un operari els ha de poder aixecar i buidar). És millor deixar dos sacs mig plens, que no
pas un de sol però molt ple (en aquest darrer cas no es recollirà!)
⁕ NO ARROSSEGUEU ELS SACS PLENS
Són sacs resistents, però no cal arrossegar-los ja que llavors es poden trencar, i la idea és que puguin ser reutilitzats diverses vegades. Cal fer-ne un bon ús.
⁕ NO ABUSEU DEL SERVEI
És un servei limitat. En el cas de grans quantitats de branques i restes vegetals cal dur-ho directament a la deixalleria. No es recollirà tot allò que excedeixi el que s’havia indicat en fer la petició del servei.
⁕ En cas de no complir les normes del servei, NO es buidaran els sacs
⁕ No és imprescindible utilitzar els big-bags de l’Ajuntament. Si disposen de sacs o cubells de mida manejable també
poden utilitzar-los.
⁕ Els sacs són únicament per al servei de recollida de restes vegetals. No es poden utilitzar per a altres tasques.
⁕ Només s’entrega un màxim de 2 sacs per habitatge de forma gratuïta. En cas de que els sacs es trenquin o en cas
de necessitar-ne més, es poden adquirir al mostrador del 1r pis de l’Ajuntament a preu de cost (4 €/u).

CONTACTE I XARXES
SOCIALS

Web sobre transport
El Departament de Secretaria General de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya té un web amb el nom Mou-te.

Pots contactar amb el Servei de Medi Ambient
trucant a l’Ajuntament de Subirats, 93 899 30 11,
o bé enviant un correu electrònic a l’adreça
mediambient@subirats.cat (NOU MAIL!)

Et permet que, vagis on vagis, puguis trobar
el millor itinerari amb transport públic fent servir Mou-te amb el mòbil. Aquest servei web et
permetrà desplaçar-te per Catalunya amb tren,
ferrocarrils, autocars de línia, autobusos metropolitans i metro.

També pots seguir-nos a les xarxes socials:
“Medi Ambient - Ajuntament de
Subirats”

Mou-te amb el mòbil permet cercar rutes amb
transport públic arreu de Catalunya. L’usuari
només ha d’introduir l’adreça on és i l’adreça
on vol arribar, i l’hora de sortida o arribada.

https://www.facebook.com/pages/Medi-AmbientAjuntament-de-Subirats/183982548395261
“@MAmbSubirats”

L’adreça web és http://mou-te.gencat.cat/, de
la qual trobareu un enllaç a la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Subirats.

https://twitter.com/MAmbSubirats
Regidoria de Medi Ambient

Informació facilitada
per Generalitat de Catalunya
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Estadístiques sobre la recollida de residus
uns 50 €/t l’any 2020). Per tant, en cas de seguir aquesta tendència, els costos de la gestió de la brossa s’aniran incrementant any rere any, fet que repercutirà en
tots els veïns.

Recentment han estat publicades les dades oficials relatives a recollida de residus municipals corresponents
al 2015 per part de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar tots les dades al
web: http://estadistiques.arc.cat/ARC/

Un altre aspecte negatiu a destacar és que Subirats
és el tercer municipi de la comarca amb una major generació de residus. En total, al 2015 s’han generat de
mitjana 721,25 kg/habitant (la mitjana de generació a
Catalunya és al voltant de 500 kg/hab.). Per tant, tot i
que el darrer any hi ha hagut un 55% de recollida selectiva, un dels objectius ha de ser la disminució de la
generació de residus.

En el cas de Subirats cal destacar que el percentatge
de recollida selectiva ha augmentat lleugerament, però
preocupa el fet que la fracció orgànica al llarg dels darrers anys hagi anat disminuint, i la fracció resta hagi
anat incrementant-se.
A tenir en compte que la fracció resta és aquella que
va directament a l’abocador, que no es recicla, i que
és la més penalitzada (la més costosa econòmicament,
i ambientalment). A més a més, des de la Generalitat
es preveu anar incrementant cada any el cànon que
es paga com a penalització per cada tona de rebuig
entrada a abocador (fins a passar dels 19 €/t actuals a

Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament us animem a fer la recollida selectiva correctament, i a minimitzar els residus generats (sobretot
el rebuig).
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Poble
Copa PTV Gran Premi Consell Comarcal
de l’Alt Penedès de futbol 7 infantil
Un total de setze equips, en
representació de divuit municipis de l’Alt Penedès, van
participar a la “Copa Penedès TV-Gran Premi Consell
Comarcal de l’Alt Penedès 2016”. Uns 250 jugadors
dels municipis de la comarca de categoria infantil
van participar en aquesta edició, en la qual l’equip
de Sant Sadurní es va proclamar guanyador del torneig, en vèncer a la final al Vilafranca. L’equip de
Subirats va arribar a les semifinals, però va perdre
contra el Vilafranca.

Regidoria
d’Esports

Els padrins del torneig van ser els jugadors de futbol professional Àlex Moreno, de Sant Sadurní, que
ha jugat aquesta temporada a l’Elx cedit pel Rayo
Vallecano, i el vilafranquí Ernest Forgas, que juga al
Sabadell.

Des de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports volem
felicitar tots els jugadors subiratencs pel bon treball
fet i animem que cada cop més nens i nenes puguin disputar aquest torneig representant el nostre
municipi.

A l’acte de presentació, hi van assistir alcaldes i regidors d’esports dels diferents municipis participants.

Servei d’Esports

Mulla’t 2016 a les piscines de Subirats
El diumenge 10 de juliol a les piscines municipals de Subirats es va celebrar la diada benèfica “Mulla’t per l’esclerosi”.
Volem tornar a destacar l’alta participació a les dues piscines de Subirats, on es van recaptar un total de 1.323,71 €,
destinats íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple
per lluitar contra aquesta malaltia. Agrair especialment
la participació dels veïns i veïnes, i l’ajuda de les entitats
de Subirats que van col·laborar de forma desinteressada
mostrant la seva solidaritat en aquesta jornada.
Servei d’Esports

Cloenda dels cursets de natació de Sant Pau i d’Ordal 2016

Dissabte 23 de juliol a Sant Pau i dissabte 6 d’agost a Ordal va tenir lloc la cloenda dels cursets de natació d’enguany, en
la qual els infants van realitzar una petita demostració de tot allò que han après durant aquest mes. L’acte es va clausurar
amb el lliurament de medalles i diplomes per a tots els participants i un petit refrigeri de comiat.
Servei d’Esports
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Nou repte de la jugadora d’hoquei Mònica Ferrer
Després de tota aquesta experiència
ha rebut una oferta per jugar a l’equip
Rivas Las Lagunas de la població de
Rivas-Vaciamadrid, on començarà
la propera temporada com a portera
i treballarà d’entrenadora d’equips
base.

Mònica Ferrer, de 18 anys, estudiant
de Fisioteràpia, veïna de Ca l’Avi i
jugadora d’hoquei patins des dels 8
anys, actualment juga a l’equip femení de hoquei d’Igualada i és la tercera
portera de la selecció nacional. La
Mònica va començar jugant al Noia
de Sant Sadurní i ha passat per diferents equips com el Sant Pere de Riudebitlles, el Vilanova i la Geltrú i les
últimes temporades l’Igualada.

L’hoquei patins és un esport minoritari que obliga els jugadors, fins i tot els
professionals, a banda del sacrifici
que suposen els tres o quatre entrenaments setmanals i els partits dels
caps de setmana, a tenir una altra
feina per viure, “no és un esport amb
el qual et puguis guanyar la vida, ni
tan sols els jugadors de la lliga nacional”, diu la Mònica. I tractant-se
d’hoquei femení la bretxa salarial és
immensa: “A l’equip de noies els van
pagar 300 € per guanyar l’europeu i a
l’equip dels nois 3.000 € per quedar
subcampions”.

Amb les maletes a punt, la Mònica
Ferrer engega aquesta nova etapa
molt il·lusionada per l’oportunitat que
suposa per a la seva carrera com a
jugadora professional.

Cursa Solidària País del Cava 2016
El diumenge 30 d’octubre es realitzarà la X Cursa Solidària del País del Cava, cursa
de 13,4 km que comença a les 10 h a Vilafranca del Penedès i finalitza a Sant Sadurní
d’Anoia, la major part del recorregut de la qual transcorre pel municipi de Subirats.
Es pot realitzar corrent o caminant i el preu d’inscripció és de 10 euros. Els diners
recaptats aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3, que en aquesta edició va
dirigida a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
L’Ajuntament de Subirats hi col·labora posant al servei dels participants l’avituallament a l’alçada del restaurant Sol i Vi, i amb el sorteig d’entrades per realitzar visites
enoturístiques al municipi de Subirats.
Per a més informació podeu consultar el web: http://www.confrariacava.com.
Servei d’Esports

Cursa de les Caves Lavern-Subirats 2016
DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE A LAVERN

Podreu triar tres distàncies: un circuit al voltant de Lavern
pel qual podreu realitzar una (5 km) o dues (10 km) voltes i
la cursa de muntanya Serralats, d’uns 16 km de distància.
En finalitzar hi haurà botifarrada, obsequis per als participants i sorteig de diferents productes de la zona.
També disposareu de servei de guarda-roba. Les dutxes i
l’aparcament estaran situats al camp de futbol de Lavern.
Trobareu tota la informació complementària consultant els
webs:
•w
 ww.cursacaves.com

Diumenge 6 de novembre tindran lloc a Lavern la Cursa
de les Caves Lavern-Subirats i la cursa de muntanya Serralats.

•h
 ttp://www.serralats.wordpress.com
Servei d’Esports
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Poble
Nit Empresarial 2016 Premis UEP
Vuit empreses
de l’Alt
i el Baix
Penedès
van ser
guardonades el
dijous
dia 14 de juliol amb un dels vuit
Premis UEP 2016 que es van lliurar
en el marc de la 5a Nit Empresarial
organitzada per la patronal penedesenca. Els premis pretenen reconèixer el compromís i l’esforç de
les empreses en diferents àmbits
com la innovació, la internacionalització, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

Regidoria de
Promoció
Econòmica

L’acte d’entrega dels guardons, que
va tenir lloc als jardins del restaurant
el Mirador de les Caves i que va ser
presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, l’alcalde de
Subirats, Pere Pons i el president de
la UEP, Santi Carda, va anar precedit d’una conferència sobre empresa
i responsabilitat social a càrrec de la
popular monja dominica i activista social sor Lucía Caram.

citat del món de l’empresa per construir una societat més lliure, més justa
i més igualitària “on tothom trobi un
lloc per viure amb dignitat”. La religiosa va augurar també un futur esperançador i va recalcar que la crisi
ens ha fet més forts i ens ha ensenyat
nous camins de prosperitat.

Sor Lucía Caram

Una afirmació que va compartir amb
el president de la UEP, Santi Carda,
que en el seu discurs va destacar
que els nous temps ens aboquen a
sumar esforços per avançar plegats,
i en aquest sentit va fer una referència explícita a la voluntat de la UEP
per continuar treballant pel territori i
les seves empreses, conjuntament
amb altres organitzacions empresarials que avui també operen en l’àmbit
del Penedès. Carda va tancar la seva
intervenció destacant que el principal capital de les empreses són les
persones i va emplaçar els assistents
a donar-hi valor per fer del Penedès
una terra de prosperitat i oportunitats.

Prenent com a referència el lema de
la 5a Nit Empresarial, “Nous temps,
nous paradigmes”, sor Lucía Caram
va apel·lar al compromís i la compli-

Per la seva part, l’alcalde de Subirats,
Pere Pons, es va confessar orgullós
que la 5a Nit Empresarial se celebrés al seu municipi i va fer també

Pla d’Ocupació Local 2016
L’Ajuntament de Subirats, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa un nou pla d’ocupació per a aquest any 2016
oferint quatre llocs de treball: dos peons de brigada, un pintor i un instal·
lador, per un període de sis mesos, dins el “Programa complementari
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”. La finalitat
d¡aquest pla és contractar persones en situació d’atur per tal de cobrir i
mantenir totes les necessitats dels espais municipals.
Regidoria de Promoció Econòmica
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una crida a la unitat per fer entre tots
un Penedès més fort. El darrer a intervenir va ser el conseller d’Empresa
i Coneixement, Jordi Baiget, que va
traslladar també un missatge d’optimisme a les empreses, va agrair la
feina que fa la Unió Empresarial del
Penedès per cohesionar el territori
posant en valor el teixit econòmic i social i va emplaçar l’entitat a continuar
implicant-se en els projectes que han
de dissenyar el futur de la comarca
i del país, posant a com exemple la
Taula Estratègia del Corredor Mediterrani, on la UEP es va integrar des
del primer dia amb veu i vot.
Un dels moments més esperats de la
nit va ser la intervenció del president
de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tot i no poder assistir en
persona a l’acte va voler enviar un
videomissatge als empresaris carregat també d’optimisme. Puigdemont
va agrair l’esforç que han fet les empreses per aguantar i superar la crisi
i va concloure que “amb confiança,
esforç i talent ens espera un futur esplendorós”.
Regidoria de Promoció Econòmica
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S’inicien els cursos d’anglès a Subirats
La primera setmana de setembre es va iniciar el curs d’
Anglès de Gestió comercial a la sala de plens de l’ajuntament de Subirats, amb una durada de 220 hores de dilluns
a divendres de 8.30 h a 14 h.
El curs d’anglès compta amb l’assistència màxima de 14
alumnes del municipi de Subirats i de la comarca.
Aquests cursos tenen l’objectiu de millorar les competències en anglès, proporcionar eines i recursos a les persones aturades que els facilitarà la recerca de feina i alhora
donar resposta a altres persones que vulguin ampliar els
seus coneixements en aquest àmbit.
En aquest curs principalment es vol desenvolupar la llengua anglesa i els processos de comunicació oral i escrita generats per l’activitat comercial de l’empresa amb la
possibilitat de fer pràctiques en empreses. Els participants
reben un certificat d’assistència, per part d’AULA i el servei d’Ocupació de Catalunya, que és l’encarregada d’implantar aquests cursos en conveni amb l’Ajuntament.

Per més informació podeu consultar el calendari dels cursos així com la informació més àmplia del contingut al web
municipal www.subirats.cat, apartat Formació o be a l’Aula
de formació de Vilafranca del Penedès www.aulapenedes.
com
Regidoria de Promoció Econòmica

Casal d’estiu 2016
El Casal
d’Estiu
de Subirats d’enguany,
realitzat
a l’escola Sant
Jordi de
Sant Pau d’Ordal, ha estat un èxit.
Amb més de 90 nens i nenes d’arreu
del municipi, des dels 3 anys fins als
12, s’han fet tot tipus d’activitats entorn el centre d’interès de la cuina.
Algunes de les activitats són gimcanes per Sant Pau i pel bosc, tallers
de cuina, activitats en anglès, jocs
d’aigua per refrescar-nos de la calor,

Regidoria
d’Ensenyament

un taller de percussió, un dia sobre
rodes, excursions al cinema, al poni
club d’Olèrdola, a Les Deus Aventura
i a la trobada esportiva de l’Alt Penedès. També s’ha fet una gran activitat
que és l’acampada del casal d’estiu,
una de les més esperades. A més a
més, aprofitant les instal·lacions mu-

nicipals, hem pogut també fer jocs al
camp de futbol i anar a la piscina.
Tot plegat ha fet que el juliol sigui un
mes ple de jocs i ben divertit.

Carpa a l’Escola Subirats
En resposta a la necessitat de fer ombra als patis de les escoles, aquest estiu
l’Ajuntament de Subirats ha llogat una carpa de grans dimensions per a la
pista de l’escola Subirats a Lavern a través del servei de préstec de material
del Consell Comarcal. Es tracta d’una carpa de 10 x 20 m amb deu pilars laterals i tirants protegits, que cobreix tota la pista i deixa un espai diàfan per a
l’esbarjo de la mainada, alhora que reuneix les característiques de seguretat
i solidesa que es requereixen per a una instal·lació infantil.
La instal·lació d’aquesta carpa ha permès que es duguin a terme les activitats esportives i d’esbarjo de l’escola en condicions de comoditat i salubritat
per als infants, i també es va aprofitar per instal·lar-hi un espai lúdic amb
inflables durant la Festa del Medi Ambient que es realitza anualment al nucli
de Lavern.
La carpa es va desmuntar el 30 de juny, un cop finalitzada la seva utilitat.
Regidoria d’Ensenyament
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Informació facilitada
per Marta Guilera

Poble
RACÓ DE LES LLARS
Festa de final de curs 2016
de les llars municipals de Subirats

Com cada any, per acomiadar el curs, ens trobem
pares, mares, nens i nenes, familiars i educadores en
una de les tres llars del municipi.
Aquets final de curs ho vam celebrar a la llar d’infants
Els Cargols de Lavern, on tots vam participar cantant i
ballant amb l’animador Carles Cuberes i gaudint d’una
tarda molt animada.
Aquest any es van convidar a la festa els nous infants
del proper curs 2016/2017, amb la finalitat de tenir una
primera presa de contacte amb els companys i les
educadores.
Informació facilitada per les llars de Subirats

RACÓ DE LES ESCOLES
Fi de curs a l’escola Subirats
El dia 21 de juny del 2016 es va celebrar
el comiat del curs 2015-16 a l’Escola
Subirats.
Tots els nens i les nenes del centre van
realitzar jocs d’aigua dividits per racons
en grups barrejats d’edat i on els alumnes de cicle superior explicaven cada
racó, acompanyats per una mestra.
Finalment els nens i les nenes de sisè
van deixar la seva empremta dibuixada
en una de les parets del pati, la qual és
significativa del seu pas per l’escola.
Va ser un fi de curs genial i amb un gran
desig: gaudir molt de l’estiu!
Escola Subirats de Lavern
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RACÓ DE LES ESCOLES
Festa de la ZER 2015/16

llant la cooperació i la col·laboració entre alumnes de
diferents escoles i diferents edats.

Aquest curs, la festa de la ZER Subirats es va celebrar
a l’escola de Lavern. Va ser el divendres dia 3 de juny i
el tema central va ser els esports adaptats.

Els alumnes d’educació infantil es van quedar al recinte de l’escola i, per grups, van fer un circuit amb monitors i van fer tot d’activitats en les quals es treballaven
els diferents sentits: la gallineta cega, el joc de les cadires, maquillar un company amb els ulls tapats, tastar
diferents coses, tocar a dins d’una capsa diferents objectes i esbrinar què eren, joc de confiança i orientació,
lectura d’imatges amb diferents percepcions i també,
la zona de relax per fer un dibuix lliure.

Ens vam trobar tots els alumnes des d’infantil fins a
cicle superior, uns 297, amb totes els mestres.
Com cada any, l’Ajuntament va assumir les despeses
dels autocars i el monitors, i gràcies a la coordinació
amb el seu tècnic d’esports, el Pedro García, l’equip
directiu de ZER i els mestres d’educació física, vam
poder organitzar una jornada lúdica i de convivència
entre tots els alumnes de la ZER i els mestres.

Quan vam acabar les activitats, vam dinar tots junts a
sota la carpa instal·lada al pati de Lavern i que va anar
molt bé per evitar el sol, tot fent-lo un espai més recollit
i acollidor.

Les activitats, tot i ser esportives, eren a través de l’esport adaptat treballant el tema de les discapacitats
aplicades a l’esport, per conscienciar als infants que,
malgrat tenir alguna discapacitat, es pot fer esport tot
remarcant la importància que té a l’hora de relacionar-se i treballar la convivència i el respecte envers els
altres.

Un cop vam dinar, el gelat de cada any i el comiat a
càrrec dels alumnes de cicle mitjà. Aquest any no es va
donar record a cada alumne sinó que els representants
dels alumnes de cicle inicial i educació infantil van recollir un record per escola, pilotes amb cascavells i antifaços per poder seguir treballant els esports adaptats
a les classes d’educació física.

La jornada va començar al matí, van anar arribant els
alumnes de les escoles El Montcau d’Ordal i Sant Jordi
de Sant Pau d’Ordal, i un cop vam estar tots ben asseguts a les grades, dos representants de cicle superior
de cada escola van fer la presentació de la jornada
llegint un fragment d’un text de benvinguda. Seguidament, es van anar cridant els grups de primària que
van anar cap a les pistes de futbol per fer els esports
adaptats. Es van fer tres espais on els grups feien els
diferents esports, com futbol adaptat per a invidents,
volei assegut i pitxi-peu.

I per acabar vam comptar amb l’actuació de l’animador infantil Carles Cuberes ,que amb les seves cançons ens va fer passar una molt bona estona ballant i
cantant i així fent un bon final de festa.
Va ser un dia rodó, la calor es va moderar i tot va anar
molt i molt bé, tots els alumnes juntament amb els mestres de la ZER Subirats van gaudir molt i es van endur
un bon record de convivència i festa. I l’any que ve,
OLIMPÍADES!

El fet que fossin esports adaptats feia que els nens i
les nenes fessin algunes de les activitats en parella i
això implicava que s’havien d’ajudar entre ells, treba-

Informació facilitada per la ZER Subirats
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Èxit del curs de noves tecnologies a Subirats
Els mesos de maig, juny i juliol
passats, la Regidoria de Gent
Gran va programar a través
d’Aula de Formació un curs
de noves tecnologies per a
gent gran a l’Ajuntament de
Subirats. El curs va tenir molt
bona acollida i va comptar
amb una nombrosa participació. Concretament es va treballar l’ús bàsic del telèfon mòbil, amb la gestió dels contactes i dels missatges,
l’ús i interès de les aplicacions més habituals, com ara el
Whatsapp, l’accés a la informació de la banca en línia i
l’accés a les xarxes socials com ara el Facebook.

Regidoria
de Gent
Gran

nes, i la formació de parelles en forma de voluntariat per
practicar, amb l’objectiu de facilitar la inclusió de tota la
gent gran que ho desitgi al món de les noves tecnologies.

L’Ajuntament està treballant per poder donar continuïtat a
aquesta activitat a través de nous cursos avançats per a
alumnes experimentats i cursos bàsics per a nous alum-

Regidoria de Gent Gran

Activitats continuades per a la gent gran de Subirats
CURS 2016/2017

El curs d’activitats continuades per a gent gran va començar el dilluns 12 de setembre passat i s’allargarà
fins al 21 de juny del 2017. Totes les persones grans
del municipi poden assistir gratuïtament al taller d’estimulació cognitiva què s’imparteix setmanalment a vuit
dels nuclis de població, i a la classe de gimnàstica setmanal què es realitza a set nuclis. A més a més, als
nuclis de Casablanca, Can Batista, Ordal i Sant Pau
d’Ordal s’imparteix una segona classe de gimnàstica
amb una petita col·laboració econòmica per part dels
assistents. D’altra banda, al llarg del curs, des de la
NUCLI

ORDAL

Tots els alumnes que es vulguin incorporar per primera
vegada a aquestes activitats, cal que contactin amb la
dinamitzadora de gent gran a l’adreça gentgran@subirats.cat o bé al telèfon de l’ajuntament 938 993 011.
Regidoria de Gent Gran

GIMNÀSTICA

SANT PAU D’ORDAL
LAVERN

Regidoria de Gent Gran es programen diverses activitats com ara tallers, xerrades i sortides, que en moltes
ocasions s’obren a la participació de la població de
Subirats en general.

CENTRE AGRÍCOLA SANT PAU
Dimarts 11.30 h a 12.30 h
Divendres de 10 h a 11 h
ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN
Dilluns de 18.15 h a 19.15 h
ATENEU ORDALENC
Dimarts de 10 h a 11 h
Dijous de 10.45 h a 11.45 h

ELS CASOTS
CAN ROSSELL

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Divendres de 17 h a 18 h

CAN BATISTA

CASAL DE CAN BATISTA
Dilluns de 17 h a 18 h
Dimecres de 10 h a 11 h

CAN CARTRÓ

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dimecres de 18 h a 19 h

CASABLANCA

LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE SANT JOAN
Dilluns 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
Dilluns de 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

INICI DE CURS: 12 de setembre del 2016 - FI DE CURS: 21 de juny del 2017
DIES SENSE ACTIVITAT: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, del 23 de desembre al 8 de gener,
del 8 al 17 d’abril i 1 de maig
18
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Sortida a l’Espluga de Francolí
Per al dijous 9 de juny passat la Regidoria de la Gent Gran va organitzar una sortida a l’Espluga de Francolí.
L’èxit de participació va fer que s’haguessin de llogar dos autocars. Hi van participar un total de 72 persones
que van visitar la cova de l’Espluga, on van poder seguir l’evolució humana des del Paleolític fins a l’actualitat a
través d’audiovisuals i recreacions que mostren escenes de la prehistòria a través de personatges reals. També
van poder conèixer de prop el món de l’aiguardent i la seva fabricació al Museu Fassina Balanyà, l’antiga fàbrica
d’aiguardent del segle XIX, i finalment, a la tarda, es va visitar el Museu de la Vida Rural, per endinsar-se al món
rural a través d’una magnífica exposició permanent i altres de temporals, com per exemple l’exposició de tapissos
de la veïna de Lavern Maria Assumpció Raventós. La mateixa artista, que va participar a la sortida, va fer una presentació de la seva exposició Inspirat en la naturalesa. A banda de les visites, el grup va dinar a l’Art Restaurant
del xef Josep Maria Ortega.
Regidoria de Gent Gran

Aquesta tardor, xerrades i tallers per a la gent gran
A iniciativa de la Regidoria de la Gent Gran i amb el suport
de la Diputació de Barcelona, aquesta tardor l’associació
Llambrusca, que lluita contra la malaltia d’Alzheimer, impartirà un seguit de cursos a diversos nuclis del municipi
per a persones sanes, amb l’objectiu de prevenir o disminuir el risc de patir la malaltia.

16 h a Can Cartró i a Lavern i a les 17.15 h a Sant Pau
d’Ordal i dilluns 26 de setembre a les 10 h a Casablanca
i a Can Batista.
Finalment, i seguin la bona pràctica del curs passat, enguany s’han programat quatre noves xerrades d’educació
emocional a Sant Pau, Lavern, Can Batista i Can Cartró,
que són alguns dels nuclis que van quedar pendents.

Concretament es faran tallers d’estimulació cognitiva a
través del joc a Casablanca i a Ordal, sessions de reminiscència a Can Cartró, els Casots, Lavern, Sant Pau d’Ordal, Can Rossell i Can Batista, i tallers de musicoteràpia a
diversos nuclis.

L’objectiu de les xerrades és enfortir l’autoestima, la confiança mútua i l’autonomia emocional de les persones grans
del municipi. Durant la darrera edició del cicle es va poder
arribar a les persones grans de quatre nuclis de població
del municipi, amb una participació d’entre 15 i 25 persones per sessió. L’activitat va ser molt ben valorada 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 l’experiència es repetirà enguany.

A més a més es farà un taller anomenat Taller a Tres
Bandes, específic per a familiars i vetlladors de malalts
d’Alzheimer. Seran dues sessions i es donaran eines terapèutiques per reforçar l’estimulació cognitiva dels malalts
d’Alzheimer. Aquest s’impartirà a Sant Pau d’Ordal, la data
encara s’ha de concretar.

Concretament es faran les xerrades el dilluns 3 d’octubre
a les 11.30 h a Can Batista, el dijous 6 d’octubre a les 17 h
a Can Cartró, el dilluns 10 octubre a les 11 h a Sant Pau
d’Ordal i el dijous 3 de novembre a les 18 h a Lavern.

També els propers mesos de tardor els Mossos d’Esquadra oferiran un seguit de xerrades al municipi per tal de
donar informació sobre robatoris i petites estafes, i mirar
d’evitar-los.

Regidoria de Gent Gran

Les xerrades es faran el dilluns 19 de setembre a les
16 h a els Casots i a Ordal, el dijous 29 de setembre a les
19
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Presentació del llibre Naturalesa oculta
El curs 2015/2016 d’activitats per a gent gran es va cloure el dilluns 27 de juny a la tarda amb la presentació del
llibre Naturalesa oculta, de les il·lustradores Aurora –veïna
dels Casots–, Tina i Yolanda, de l’empresa Toc de Groc.
La presentació es va complementar amb un taller pràctic
d’il·lustració que va permetre als assistents pintar làmines
del llibre de mandales. Alhora, els qui ho van desitjar van
poder participar pintant el mural d’una de les làmines que
les il·lustradores porten a cada presentació, i que van inaugurar fa uns mesos en la presentació del llibre que es va
fer a l’FNAC de Barcelona.

L’activitat, que es va obrir a la població en general, va tenir
molt bona acollida, amb la participació d’una trentena de
persones de diversos nuclis i d’edats ben diferents. Les
autores van aprofitar la presentació per explicar la funció
terapèutica de la pràctica de pintar mandales, una activitat
molt extensa actualment.
Regidoria de Gent Gran

Trobada anual Mostra Activa
sell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, amb el suport
del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal i
de l’ajuntament i el casal de gent gran amfitrions, i enguany hi han participat unes 400 persones.
La celebració va començar amb una visita a la Mostra
d’Activitats Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt Penedès (Mostra Activa) i l’exposició del 9è concurs de
fotografia “Mirades des de l’Experiència”, instal·lada al
Centre Cívic del Pla del Penedès. En aquesta edició de
la Mostra Activa, hi van participar 27 casals i associacions de gent gran de l’Alt Penedès i s’hi van exposar
més de cent peces realitzades pels assistents als tallers
de treballs manuals d’aquests casals i associacions.
Després de visitar les exposicions, els prop de 400 assistents es van traslladar a la pista esportiva del Pla,
on es van fer públics els noms dels guanyadors del
concurs de fotografia “Mirades des de l’Experiència”, i
dels premis del 1r concurs literari “Lletres des de l’Experiència”. També es van lliurar els recordatoris als
representants dels casals i associacions de gent gran
participants

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès celebra la seva
trobada anual amb la gent gran amb la participació del
Casal de Can Batista i del Subigran
El dijous 30 de juny es va celebrar al Pla del Penedès
la XVIII Mostra Activa de la Gent Gran de l’Alt Penedès,
amb la participació del Casal de Can Batista i l’associació Subigran. La Mostra, l’organitza anualment el Con-

Regidoria de Gent Gran
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Diada Nacional a Subirats
L’Ajuntament celebra la festa Nacional de
Catalunya a la Pl. de l’Ajuntament de Sant
Pau d’Ordal. L’acte va consistir en una lectura de poemes a càrrec de Montse Casals,
un concert del grup de gralles Inxanetes i
els parlaments institucionals. Per finalitzar,
després de sentir Els segadors, interpretat
pel grup de gralles, es va convidar a una
copa de cava a tots els assistents.
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Hi ha
He vist b
Diran que é

Acte previ a la Diada Nacional
Enguany a Subirats, com a acte previ a la Diada i organitzat per la Comissió 11 de
Setembre, es va celebrar un col.loqui sobre el procés constituent el dia 10 a l’avinguda
dels Països Catalans de Lavern. Hi van participar Albert Botran, diputat de la CUP-CC;
Ferran Civit, diputat d’ERC; Quim Colomines, per part de CDC; i Pere Pugés, fundador de
l’ANC. El col.loqui, moderat per Montse Rubio, va tractar diferents temes relacionats amb
el procés constituent: què significa, com s’estan preparant les estructures del nou estat,
quines fórmules jurídiques són més adients, com participaria la ciutadania en tot el procés.
En finalitzar l’acte, tingué lloc una actuació del Drac i els Diables de Sant Pau i del Drac i
els Dimonis de Lavern, que va donar pas a una marxa de torxes que va començar davant
de les escoles i va acabar a l’església de Lavern, on els Joves de Lavern van hissar la
senyera al campanar.
Comissió 11 de Setembre
22

Un any més hem anat a la Manifestació i hi hem portat autocars des de Subirats, carregats d’esperança
i llibertat. També sabem de veïns que han anat pels seus mitjans a Salt (Girona), Tarragona o Berga.
Per resumir la Diada, ho fem amb l’escrit d’en Lluís Capellades (Lavern):

Diran que érem menys.
A mi, comptant per sobre, m’ha semblat que érem una animalada de gent. Però no gent gent...
avia avis i àvies! Gent amb cadira de rodes! He vist un pare canviant els bolquers del seu fill sobre la gespa.
bona gent, he vist il.lusió, he vist esperança. No hi havia incivisme ni manca de respecte, ni rancor, ni incultura.
érem menys, clar que hi havia cinc manifestacions arreu. Jo era a Tarragona, on se suposava que seríem poquets.
Doncs no. Hi havia una animalada de gent. Una gentada de gent. Gent maca.
Tot i això..., diran que érem menys.
Informació facilitada per Assemblea Nacional de Subirats
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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.

TORROTA D’EN PASTERES /
TORROTA DE CAL PASTERES
UBICACIÓ

metres, construït a base de blocs de pedra irregulars
lligats amb argamassa de calç i terra, amb restes d’arrebossat per la seva cara interna. El cos superior té
una alçada de 7 metres; l’obra és de blocs encofrats
de tàpia de manufactura bastant grollera, amb grans
quantitats de teula i ceràmica. Aquests blocs tenen
una alçada d’uns 80 centímetres i, entre l’un i l’altre hi
ha uns forats amb llosetes.

Ubicació: Al sud-oest del nucli de Torre-ramona
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici

Ús actual: Ruïnes

Titularitat: Privada

La porta està orientada cap al nord, i es situa a la part
del mur que deixa de ser de pedra i morter per ser
de tàpia. Fa uns 90 centímetres d’ample per 2 metres
d’alt, amb els muntants fets de carreus o pedres.

CLASSIFICACIÓ
Estil: Medieval
Segle: X-XV

Estat de conservació: Dolent
Notes de conservació: El material utilitzat en la construcció d’aquest edifici, la tàpia, s’ha anat deteriorant
al llarg del temps, fins al punt que amenaça ruïna si no
es prenen mesures preventives.
Num. negatiu: El material utilitzat en la construcció
d’aquest edifici, la tàpia, s’ha anat deteriorant al llarg
del temps, fins el punt que amenaça ruïna si no es prenen mesures preventives.

DESCRIPCIÓ

Torre de paredat i tàpia situada al peu del castell de
Subirats, per sobre del veïnat de Torre-ramona. La
planta d’aquest edifici és quadrada (5,60 x 5,60 metres). Els murs fan un gruix d’1,30 metres a peu pla;
a partir de 4 metres, el mur perd uns 20 centímetres.
La torre està formada per dos cossos diferenciats: l’inferior, amb una alçada de 3 metres i un gruix d’1,23
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Cada mur té, a la seva banda interior, quatre filades de
sis a vuit cel·les cadascuna (de 21 x 23 x 21 centímetres de mitjana), a partir de 4,39 metres de sòl actual.
Observacions: L’entorn immediat de la torrota ha estat
netejat amb maquinària, ja que s’observen acumulacions de terra i pedres.

HISTÒRIA

Segons Enric Carafí, el nom de “Pasteres” li prové a
aquesta torre d’un rabasser que havia tingut cura de
les terres dels seus voltants.
A mitjans de la dècada del 1960, un grup d’excursionistes de Vilanova i la Geltrú i Sitges (J. Serra Ciré,
J. Virella, J. Bellmunt i A. Ferrer) descobrí la torrota i
començaren a investigar-la. Juntament amb Pere Giró
i Romeu (Vilafranca del Penedès), es van formular hipòtesis primerenques que definien la Torrota d’en Pasteres com a columbari (monument funerari d’època

Poble

romana), on es col·locarien les urnes cineràries a les
cel·les que hi ha a les parets.
L’any 1980, però, Núria Rafel va refutar en un article
aquesta hipòtesi, basant-se en el tipus de construcció, que no seria de tipus romà, així com les cel·les,
de dimensions massa reduïdes com per a contenir les
urnes cineràries a més de les ofrenes.
Segons Ribé, Cebrià i Senabre (RIBÉ, CEBRIÀ, SENABRE, 1990), el més probable és que la torrota hagués

70 setembre 2016

tingut funcions defensives en un territori de frontera
amb Al-Àndalus com fou el Penedès en època medieval, si bé es degué reaprofitar com a colomer un
cop la marca es desplaçà cap al sud. També és possible, però, que la torrota hagués tingut des dels seus
orígens ambdues finalitats, ja que la cria de coloms,
documentada des del segle XI, era un dret feudal.
Aquesta hipòtesi ve reforçada pel fet que al Penedès
existeixen altres torres de característiques similars,
que foren considerades columbaris romans i que avui
s’accepta que tenen origen medieval com a torres de
defensa i/o colomers (Torrota de Can Pinya, a Subirats; Columbari de l’Arborçar, a Avinyonet; Mas Pigot,
a Castellet i la Gornal).
No es trobà cap material en superfície, però podria haver-n’hi restes al subsòl.
Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats
de la Diputació de Barcelona
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Nits a la Fresca 2016
Un any més la Regidoria de Cultura
ha organitzat diferents actes a l’estiu
que ens han permès gaudir de concerts i actuacions musicals durant les
caloroses nits d’enguany.
El cicle de concerts es va encetar
amb la proposta de col·laboració,
junt amb la Regidoria de Joventut
i el Grup de Joves de Lavern, d’un
concert per a un públic juvenil a Lavern, amb l’actuació del grup Timón
Republik el dia 18 de juny a la pista
poliesportiva de Lavern. Timón Republik és un grup de Castellbisbal
caracteritzat per realitzar una música de fusió de diferents estils, des
del reggae al punk, i amb un potent
directe com es va poder comprovar
a Lavern.

Cobla Catània
l’humorista i cantautor Quim Vila, amb
el seu espectacle Cap a l’espai sideral (si no ens matem abans entre nosaltres), humor àcid i cançons en les
quals el públic assistent va participar
i gaudir d’una excel·lent funció.
Per últim, el dia 29 de juliol es va acabar el cicle de concerts amb l’actuació a la Urbanització Can Rossell de
l’acordionista Zdislav Grygus, que
amb la seva música d’arreu del món
va convidar els assistents a cantar i
ballar i gaudir de la festa.
Regidoria de Cultura

Zdislav Grygus
El dia 26 de juny la cobla Catània va
actuar a Lavern dins el marc de la
seva Festa Major. Un concert del qual
van gaudir tots els assistents i en el
qual molts d’ells van ballar sardanes.
El següent concert va tenir lloc la nit
del 9 de juliol als Casots, a la pista
poliesportiva, amb un concert de
rock del grup BusK2. Un concert de
versions de pop i rock i un repertori
de grups i artistes ja clàssics, com
Fito Páez, Sabina, Eric Clapton i Michael Jackson.
El dissabte 16 de juliol a Can Cartró
van poder riure amb el concert de

Timón Republik
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Castell de Subirats: 1.100 anys
El proper any 2017 el Castell de Subirats farà 1.100
anys de la seva existència documentada. Un document
en llatí datat el dia 28-02-917 sobre la “Concessió de
terres al terme de Subirats feta pels germans Ermenard
i Odolard, marquesos a l’abat Donadeu de Sant Cugat.

tots els nuclis tenen i la mostren orgullosos també s’ha
d’estendre a la seva història i a les seves peculiaritats
com a poble. Hem arribat aquí gràcies a les mans i el
treball de moltes generacions que es perden en la llunyania del temps. Aquesta consciència d’on venim, on
som i qui som ens ha de portar endavant com a territori
i com a poble. I aquesta és l’ocasió perquè tota la població de Subirats ens sumem a aquest aniversari amb
la nostra participació com a ciutadans.

Des de la Regidoria de Cultura s’ha proposat a les
entitats del municipi crear una comissió per celebrar
aquest esdeveniment. Subirats no només dóna nom al
municipi i un adjectiu gentilici als seus habitants, sinó
que representa l’essència i l’arrel d’on venim. Estem
convençuts que Subirats no és només una adscripció
administrativa o un codi postal, sinó un arbre gegant,
amb moltes arrels esteses que són els seus nuclis de
població, al qual tothom ha d’estar orgullós de pertànyer. Aquest sentiment de pertinença al territori, a la
terra, a la vinya, al préssec, al bosc que la gent de

Des d’aquí fem una crida a qualsevol que estigui interessat a col·laborar i donar suport a la comissió “1.100
anys”, contactant amb l’Ajuntament a través del correu
electrònic: subirats1100anys@gmail.com, abans del
30 d’octubre.
Regidoria de Cultura

Tallers de tapissos a Subirats
Els dilluns i dissabtes del mes de juliol i la primera setmana
de setembre ha tingut lloc a l’Ateneu Agrícola de Lavern
un taller de tapís impartit per l’artista M. Assumpció Raventós amb l’ajut de la tallerista Assumpta Gabarró.
Més d’una quinzena de persones han assistit al taller. La
gran majoria de les persones assistents era la primera
vegada que s’apropaven a aquesta tècnica, a la qual M.
Assumpció Raventós va donar una important empenta els
anys que s’hi va dedicar. Al taller es va poder aprendre
com crear un tapís en un petit teler amb les llanes tintades naturals que l’artista va posar a disposició de totes les
persones. Les tècniques més senzilles del punt, la combinació de colors, com treballar els volums…, han estat algunes de les activitats que s’han desenvolupat i que pròxi-

mament es podran veure en una exposició que recollirà tot
el treball realitzat per l’alumnat amb la guia de les mestres.
Regidoria de Cultura

Cicle de xerrades a Subirats
El proper divendres 30 de setembre comença el cicle de xerrades
mensuals amb en Quim Cervera.
Aquest cicle vol aprofitar el bagatge social i el coneixement del municipi del comunicador Quim Cervera per fer dialogar els assistents
sobre temes actuals i especialmente sensibles que estan determinant
el nostre futur.
És amb aquest interès què s’han
programat sis xerrades conduïdes
pel Quim Cervera coincidint amb
els mesos freds del curs 20162017. Les xerrades es faran sempre a les 19 h un divendres al mes
i abraçaran temes com ara el pluralisme religiós al món o la situació

actual a Catalunya. Al setembre,
octubre i novembre es faran a l’escola Montcau d’Ordal i al febrer,
març i abril a Sant Pau d’Ordal,
amb temàtiques sempre diferents.
Des de la Regidoria de Cultura es
convida tota la població a participar-hi de manera regular.
Divendres 30 de setembre a les
19 h a Ordal: Situació social actual.
Canvis socials, econòmics, tecnològics, polítics, culturals…
Divendres 14 d’octubre a les 19 h
a Ordal: El pluralisme religiós al
món, Europa, Catalunya. I en relació amb aquest tema: els fonamentalismes religiosos, la manipulació
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política de la religió, el diàleg interreligiós...
Divendres 18 de novembre a les
19 h a Ordal: Situació actual a Catalunya: moviment sobiranista, moviments socials...
Divendres 17 de febrer a les 19 h
a Sant Pau d’Ordal: Les desigualtats, la pobresa, els exclosos, el
quart món...
Divendres 31 de març a les 19 h a
Sant Pau d’Ordal: Els interns i els
centres penitenciaris.
Divendres 28 d’abril a les 19 h a
Sant Pau d’Ordal: El voluntariat.
Regidoria de Cultura

Poble
Espai laboral i formatiu

Regidoria
de
Joventut

•N
 o haver rebut accions educatives que comportin
més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Garantia Juvenil

És una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si
vols inscriure-t’hi, a Catalunya
s’estableix una xarxa presencial d’informació i suport a la
inscripció amb professionals que poden ajudar-te en el
procés i informar-te dels aspectes importants de la Garantia Juvenil a Catalunya. Si compleixes els requisits,
en un termini de quatre mesos la Generalitat t’oferirà
una oferta de treball, pràctiques o formació.

•N
 o haver rebut accions formatives que comportin
més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
•P
 resentar una declaració escrita de tenir interès a
participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en
les actuacions que es desenvolupin en el marc de la
Garantia Juvenil.
També t’informem de...

REQUISITS:

Propers cursos formatius amb titulació oficial que pots
realitzar dins del programa d’activitats comarcals de la
Dinamo i l’Oficina Jove de l’Alt Penedès.

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la
Unió o dels estats part de l’Acord Econòmic Europeu
o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També es poden inscriure
els estrangers titulars d’una autorització per residir en
territori espanyol que els habiliti per treballar.

ACTIC
Pacs
Previsió: 27 d’octubre a 1 de desembre
MANIPULADORS/ES D’ALIMENTS
El Pla del Penedès
Previsió: 8 d’octubre

• Estar empadronat en qualsevol localitat del territori
nacional espanyol.

MONITOR/A DE LLEURE
La Granada
Previsió: de setembre a desembre

• Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de
sol·licitar la inscripció al Fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil.

CONDUCTOR/A DE CARRETÓ FRONTAL
Sant Martí Sarroca
Previsió: 21 i 22 d’octubre

• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a
la data de presentació de la sol·licitud.

Com sempre et diem:
• Si tens alguna idea, proposta o interès d’activitat o jornada per realitzar durant els propers mesos,
• Si tens dubtes o qüestions que t’agradaria resoldre o preguntar sobre temes relacionats amb els estudis, la
feina, la recerca laboral, la salut...
• Si tens ganes d’implicar-te en un grup de joves,
Passa pel Subijove els dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00, envia un correu a joventut01@ccapenedes.cat o
posa-t’hi en contacte a través del 628 264 481.

Aules d’estudi
A principis d’abril es va iniciar el nou servei d’estudi dirigit a estudiants d’ESO, que té com a
objectiu l’acompanyament i el reforç al jove en la realització de les tasques escolars en general
o en matèries específiques (deures). Aquesta activitat esta dirigida per una monitora que s’encarrega d’explicar i resoldre els dubtes que els joves tinguin en relació a les seves tasques. El
cost de l’activitat és realment molt reduït, simbòlic, ja que esta pràcticament subvencionat.
El servei es va iniciar principalment per portar-lo a terme com a prova durant un trimestre, però
la valoració ha estat molt positiva i per tant s’ha decidit mantenir-lo durant tot el curs escolar.
Per al proper curs escolar 2016-2017 continuaran amb el grup d’aules d’estudi, cada dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30 de la tarda al Subijove (C/ Barcelona
s/núm., Ordal). Durant el mes de setembre, enviarem més informació a casa de tots els joves de
Subirats que estiguin cursant l’ESO, per a qui li pugui interessar.
Regidoria de Joventut
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Taller de palets

Taller de treballs manuals
per l’Ordalada

Durant el mes de juliol i com a petició dels joves
més assidus al Subijove d’Ordal, hem iniciat un taller de construcció de sofàs de palets per al local.
En la primera fase de la construcció hem llimat i
tallat els palets i aquesta ha estat dirigida per una
comissió encarregada. En els propers mesos, iniciarem la següent fase de bricolatge que consistirà a
envernissar i pintar els palets

El 18 de juliol es va realitzar, a la plaça dels Escacs
d’Ordal, una activitat conjunta entre l’entitat juvenil
Ordalencament i el Subijove. L’activitat consistia en
la realització d’un taller obert de treballs manuals
en el qual la temàtica era el circ. Posteriorment, els
treballs servirien per decorar la plaça el Montcau el
dia 5 d’agost, dia de l’Ordalada.

Tots aquells a qui us interessi, estigueu atentes i
atents, perquè molt aviat anunciarem dates!

El taller va acollir els infants i els més joves d’Ordal i
es van acabar elaborant unes peces realment molt
boniques, que van acabar donant lloc a una decoració participativa que enlluernava la plaça.

Volem donar les gràcies a lorganització i a la brigada de l’Ajuntament de Subirats per cedir-nos les
eines i el material necessaris per emprendre aquest
projecte.

Regidoria de Joventut

Regidoria de Joventut

Bany nocturn dinamitzat
Durant el mes de juliol, les regidories
d’Esports i Joventut hem dut a terme
activitats de dinamització nocturna a
les piscines d’Ordal i Sant Pau d’Ordal a partir de l’accés gratuït al bany
nocturn acompanyat de la realització
d’activitats per amenitzar l’ambient.
Aquesta actuació parteix de la idea
de poder oferir, en especial als més
joves, un espai d’oci nocturn alternatiu.

El dia 7 de juliol es va fer el bany nocturn a Ordal i va anar acompanyat
d’un taller de treballs manuals de
jumping.
El dia 22 de juliol estava programat
el bany nocturn a la piscina de Sant
Pau d’Ordal acompanyat d’un taller
de còctels sense alcohol, però finalment es va haver d’anul·lar a causa
del mal temps. Aquesta activitat es

va recuperar per al dia 3 d’agost i va
tenir molt bona acollida.
Gràcies a tothom qui va poder venir
a omplir les piscines aquests dies!
Segur que ho intentarem repetir.
Regidoria de Joventut
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Apropa’t a la diversitat
La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per al projecte “Apropa’t
a la diversitat”.
Aquest projecte consisteix en la contractació d’un tècnic d’immigració que prestarà serveis
a quatre municipis de l’Alt Penedès: la Granada, Sant Pere de Riudebitlles, Gelida, Subirats
i les Cabanyes, a través d’ELLAP, amb la finalitat que porti a terme temes laborals, socials,
educatius, planificació familiar i salut.
Aquest projecte es durà a terme des del 12 de setembre del 2016 fins al 30 de juny del 2017,
en una jornada laboral de 18’50 hores setmanals (4 hores setmanals al municipi de Subirats).

La tècnica d’immigració serà, com fins ara, l’Asmae Abriouel.

Ajuts de l’Ajuntament de Subirats per a
transport a centre de dia (i hospital de
dia) per a gent gran corresponent
a l’any 2016
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics
per alleugerir la despesa corresponent al transport de les persones
majors de 65 anys amb discapacitat, amb problemes de mobilitat
o persones grans amb dependència als serveis socials d’atenció
especialitzada (centre de dia i hospital de dia),
vàlid per a tot l’any 2016.

El tràmit de sol·licitud d’aquests ajuts s’ha de realitzar
presencialment a les dependències dels Serveis Socials municipals.
Podeu demanar hora al telèfon de l’Ajuntament 938 993 011.
Regidoria de Benestar Social

El Consell Comarcal obre la convocatòria d’atorgament
d’ajuts econòmics
Us informem que del 26 de setembre al 21 d’octubre de
2016, s’obre la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per transport a les persones amb mobilitat reduïda
per a l’any 2015.

El servei de transport, potser en vehicle propi o col·lectiu,
es configura com un servei porta a porta que té com a
finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o amb
dependència, a fi afecte que puguin accedir als centres
de recursos que permetin garantir-los la integració en l’entorn.

El Consell Comarcal de l’alt Penedès, amb la col·laboració
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, concedeix ajuts per sufragar els
costos del transport de les persones beneficiàries amb la
finalitat de garantir-ne la integració.

Queden exclosos de ser objecte d’ajut els serveis següents: accés als serveis sanitaris, sociosanitaris, a la
rehabilitació funcional i a l’accés a activitats culturals, de
lleure i esportives.

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els
criteris i el procediment per a la concessió dels ajuts per
transport de les persones amb mobilitat reduïda i/o amb
discapacitat física, per a l’assistència a centres de dia de
serveis socials, centres ocupacionals i centres especials
de treball, que no disposen de transport públic o no puguin utilitzar-lo per impediments de salut, prèvia justificació mèdica i/o proposta del director del centre.

Per a més informació poden adreçar-se als Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de Subirats o bé trucar al
telèfon 938 993 011.
Informació facilitada pel CCAP
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Creació del Portal d’Entitats
Entre els mesos de setembre
i octubre, l’Ajuntament té previst fer la presentació pública
del portal de totes les entitats
del municipi. Durant aquests
primers mesos de l’any s’ha
procedit a la recerca i l’actualització de totes les entitats del municipi per tal de
poder nodrir d’informació aquest portal. Prèviament ja
s’havia fet una tasca de comprovació de dades de les
entitats i les associacions i una recopilació de documentació.

Regidoria de
Participació
Ciutadana

A Subirats tenim un total de seixanta-quatre entitats,
desglossades en els àmbits següents:

suport a les entitats, i pretén ser una eina de dinamització del teixit associatiu i de difusió de totes les activitats
i accions que duguin a terme les diverses entitats del
nostre municipi. A més, durant aquest mes de setembre, és previst de realitzar la presentació i formació de
les entitats perquè elles mateixes puguin crear el seu
propi web, gestionar la informació i mantenir actualitzat
el portal i aconseguir així una visualització constant a
la xarxa.

- Entitats culturals: 31
- Entitats esportives: 9
- Entitats d’ensenyament: 5
- Entitats de gent gran i igualtat:2
- Entitats de joventut: 4
- Entitats de medi ambient: 3
- Professionals:2
- Entitats de sanitat i serveis socials:2
- Entitats de societat:5

Us convidem a visitar el portal d’entitats entitats.subirats@diba.cat.

El portal consta dels apartats següents: directori d’entitats, com crear una entitat, registre municipal, agenda i

Regidoria de Participació Ciutadana

Relaciona’t electrònicament amb l’Ajuntament
a través del seu portal web
seves oficines, ja podeu realitzar, entre altres, els tràmits
següents des de qualsevol lloc i en qualsevol moment,
amb un nou sistema d’autenticació d’usuaris i signatura
electrònica basat en l’enviament de paraules de pas d’un
sol ús al vostre telèfon mòbil:
• Atenció a la ciutadania:
- Instància genèrica (us permet realitzar qualsevol tipus
de tràmit amb l’Ajuntament).
- Queixa, suggeriments i propostes.
- Sol·licitud d’accés a la informació pública.
•U
 rbanisme, activitats i medi ambient:
- Comunicació prèvia d’obertura d’una activitat.
- Declaració responsable d’obertura d’una activitat.
Amb aquest sistema, es permet als ciutadans i ciutadanes
de Subirats, majors de 16 anys, actuar electrònicament
amb l’Ajuntament amb un nivell de seguretat mitjà i amb
un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat
de qui signa amb un document i en garanteix la integritat.
Igualment, en aquest mateix apartat del web trobareu l’enllaç directe al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, el portal electrònic de serveis i tràmits per a empreses
i professionals.

A partir d’aquest mes de setembre, ja és més fàcil relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament, a través de
l’apartat de tràmits del seu portal web, 365 dies a l’any,
7 dies a la setmana i les 24 hores del dia. Amb la finalitat
de facilitar la comunicació i la realització de gestions i tràmits amb l’Ajuntament sense haver d’anar físicament a les

Regidoria
de Participació Ciutadana
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L’Ajuntament treballa en un nou web adaptat a diferents
dispositius
Actualment està treballant en un nou web amb un canvi
d’imatge més moderna, dinàmica i funcional. Un dels aspectes més destacats és el nou disseny web responsive,
que és una tècnica de disseny web que busca la correcta
visualització d’una mateixa pàgina en diferents dispositius
(ordinadors d’escriptori, tauletes i/o mòbils). Es tracta de
redimensionar i col·locar els elements del web de forma
que s’adaptin a l’ample de cada dispositiu i es pugui visualitzar correctament, alhora que permet compartir els seus
continguts d’una manera més ràpida i natural.

Un altre aspecte destacat serà la reorganització de la
informació pública tenint en compte que també entrarà
en funcionament el Portal de transparència municipal,
d’acord amb la llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Està previst que durant el mes d’octubre estigui ja operativa la renovació de la pàgina web, amb l’objectiu que
l’accés a la informació pública i els diferents serveis
i/o tràmits electrònics es visualitzin d’una manera més
clara i senzilla.

S’han incorporat els accessos directes a la pàgina principal amb la finalitat que sigui més funcional al ciutadà i de
fàcil accés.

Regidoria de Participació Ciutadana

L’Ajuntament prepara el 12è Subirats Tasta’l

Patronat
de
Turisme

Un any més l’Ajuntament de
Subirats ha previst la celebració del Subirats Tasta’l.

La mostra de vins, caves i
productes de la terra que s’organitza conjuntament des de
les regidories de Promoció
Econòmica i Turisme arriba
enguany a la seva dotzena edició i se celebrarà el diumenge 27 de novembre del 2016.
Esperem que enguany el temps ens acompanyi com ho
havia fet fins ara i puguem omplir de nou la plaça Subirats
de Sant Pau d’Ordal.

Des de l’Ajuntament us animem a ser-hi presents, ja que
és una bona oportunitat per crear sinergies entre els diferents sectors representats: cellers i caves, restauradors
i elaboradors, productes de la terra, artesans i entitats, i
com a novetat d’aquest 2016, els artistes locals. Tots junts,
mostrarem als visitants d’arreu el potencial que hi ha al
municipi.

El Subirats Tasta’l és l’aparador per excel·lència dels productes de proximitat i qualitat que s’elaboren al municipi i
es consolida any rere any com a punt de trobada de professionals i amants de la cultura enogastronòmica.
El Subirats Tasta’l es complementa amb altres activitats
lúdiques que fan d’aquesta fira un esdeveniment de referència a la comarca on pot participar tota la família.
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Final de temporada del Mercat del Préssec d’Ordal
La temporada del préssec d’Ordal ha arribat al seu final: el cap de
setmana del 20 i 21 d’agost es va
celebrar la cloenda del Mercat del
Préssec d’Ordal. Han estat gairebé
tres mesos d’intens treball al camp
i a la plaça Subirats (Sant Pau d’Ordal). Aquest any, els productors han
hagut d’afrontar una temporada atípica per la baixa producció a causa
de l’escassa pluja. Tot i això, del
mes de juny i fins a mitjans d’agost
s’ha gaudit de la qualitat del préssec
d’Ordal. El Mercat ha tingut una gran
afluència de públic i l’assistència s’ha
mantingut semblant a anys anteriors.
Visitants de diferents indrets de Catalunya han gaudit del Mercat del Préssec d’Ordal, persones vingudes de
Girona, Reus, Barcelona, Tarragona,
entre altres. El maridatge de préssec
d’Ordal amb cava s’ha consolidat
entre els assistents, i cada cap de
setmana se n’ha servit una mitjana de
600 copes. Els cellers col·laboradors
han estat: Cellers Carol Vallès, Fèlix
Massana Ràfols, Eudald Massana
Noya, Oliver Viticultors, Cava Bertha,
Cava Llopart, Maspujadó, Castellroig,
Olivé Batllori, Covides, Canals i Casanoves, Cava El Mas Ferrer i Cava
Guilera. A més de les degustacions,
també s’ha donat l’oportunitat als visitants de comprar el vi i el cava de
cada celler col·laborador.

rada del préssec d’Ordal ha sigut la
visita a l’obrador de melmelades Les
Filos, la 4a ruta de tapes pel Mercat
del Préssec d’Ordal, que organitza el
celler Albet i Noya, i l’experiència de
collir els teus propis préssecs d’Ordal, quilòmetre sota zero, a càrrec de
Vinimundus Penedès.
La promoció del municipi i el préssec
ha estat present a diferents mitjans
de comunicació, com per exemple a
la televisió de Catalunya (TV3), al programa Espai terra, on Tomàs Molina,
Irma Pina i Tana Collados van parlar
del préssec d’Ordal. També el president de l’Associació de Productors
del Préssec d’Ordal, Josep Ràfols, va
parlar del préssec d’Ordal al programa de Catalunya Ràdio El primer sector, l’espai d’agricultura a Catalunya
Informació amb Roser Perera.

De les activitats complementàries,
destaca la ruta paisatgística “En
temps de collita”, tot un itinerari de
descoberta del paisatge, que l’any
vinent es repetirà. Altres activitats
que s’han pogut fer durant la tempo-

Enguany el Mercat del Préssec d’Ordal s’ha acabat, però encara hi ha
una parada amb préssec d’Ordal fins
a finals de setembre, amb les varietats de préssec més tardanes. Esperarem amb impaciència la collita
del 2017 per gaudir novament d’un
producte molt preuat i de qualitat del
nostre país.
Patronat de Turisme de Subirats

Signat un conveni de col·laboració amb l’entitat 5Talents
per a la gestió de les visites al Castell de Subirats
aquest període, el Castell romandrà obert tots els caps
de setmana, de 10 a 14 hores, i les visites guiades es
faran a les 10.30 h i a les 12 h, sense reserva prèvia.
També, hi ha l’opció de fer la visita al Castell per lliure
(autoguiada), a partir de les 10 h.
Una altra novetat, és l’obertura de la Terrassa Nord, el
cantó més frec del Castell, amb unes vistes increïbles
cap a Montserrat i Torre-ramona, on podreu prendre
algun refresc o copa de vi o cava.
La signatura d’aquest conveni ha permès, a part de
l’ampliació dels horaris de visita, la dinamització d’activitats culturals al voltant del Castell.
Actualment s’està treballant en les propostes que es
duran a terme durant el 2017 per la celebració dels
1.100 anys del Castell de Subirats.

Des del mes de juliol i fins al dia 2 d’octubre, la gestió de les visites del Castell de Subirats es du a terme
a través de l’associació 5Talents, fet que ha permès
l’ampliació dels horaris de les visites turístiques. Durant
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XIV Festival de Música a les Vinyes a Torre-ramona
Confraria del Cava Sant Sadurní, amb el clàssic maridatge de cava de Subirats i préssec d’Ordal. A més,
es va oferir coca del Forn de Lavern i un tast de melmelada de raïm, gentilesa de Vinyet, la melmelada Penedès.
A banda d’això, cal
destacar les activitats complementàries
que es van generar
al voltant del festival.
Primer, la visita “Torre-ramona, sorprenent i misteriosa”, una
visita cultural amb
guia local que es va
dur a terme els dos
dissabtes de concert.
Durant el recorregut
es va mostrar l’interior de l’església de
Sant Joan Sesrovires
i el seu cementiri parroquial, l’exterior del
palau Gralla i la seva
muralla, així com la
Confraria del Cava Sant Sadurní i el prestigi internacional dels confrares. L’objectiu de l’itinerari va ser mostrar
un dels nuclis medievals més desconeguts del nostre
país i al mateix temps gaudir de la seva arquitectura i
la seva història. Les visites van tenir una bona acceptació per part del públic assistent, persones vingudes
de diferents parts de Catalunya, com ara: Barcelona,
Reus, Sant Cugat, Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès. En acabar la visita s’oferí una copa
de cava a la mateixa seu, gentilesa de la Confraria del
Cava. I segon, el menú gastronòmic Festival Música a
les Vinyes que consistí en menús maridats en diversos
restaurants del municipi durant els dos dies de concert.
Aquesta primera edició va comptar amb la participació
dels establiments de Subirats: Hotel-Restaurant Sol i Vi,
Cal Pere del Maset, Cal Xim, Celler d’Ordal i Cal Matías,
cada restaurant oferí un menú basat en la seva cuina i
establí un horari especial d’obertura per poder gaudir-lo.
La idea d’aquesta nova proposta ha estat promocionar
la gastronomia del municipi i ampliar el temps per sopar
abans d’anar al festival, per fer-ho possible els restaurants van obrir una mica abans i es va fixar l’inici dels
concerts mitja hora més tard, concretament a les 22.30
h. Des de l’organització i els restauradors es valora molt
positivament aquesta nova incitava, que va tenir una
bona acollida, i de cara al 2017 l’objectiu és continuar.
Cal fer també menció de la petita exposició d’art a l’entrada de la casa de l’artista noruega i veïna de Subirats
Cathrine Bergsrud, situada al mateix carrer d’accés al
festival, que arrodonia aquestes vetllades culturals.
L’Ajuntament de Subirats, a través del seu Patronat de
Turisme, i els veïns Eduard Codina i Josep Massana
han organitzat el XIV Festival de Música a les Vinyes,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Productors de Vi i Cava de Subirats, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, la Confraria del Cava Sant
Sadurní, la família Bori de Fortuny, i, enguany, amb el
patrocini de l’empresa Vilor.

El XIV Festival de Música a les Vinyes va arrencar el
dissabte 23 de juliol amb un espectacle de virtuosisme
jazzístic per part de tres joves músics de renom en l’escena musical del moment. Marco Mezquida al piano,
Marc Miralta a la bateria i Martín Leiton al contrabaix
van demostrar que l’elegància es troba en la simplicitat
i netedat del so i un bon repertori. Durant la vetllada
aquests músics van interpretar alguns temes de jazz
ben coneguts, però també van redescobrir, en aquest
estil, una peça clàssica de Bach. Al mateix temps, van
delitar el públic amb composicions pròpies, tant d’en
Mezquida com d’en Miralta, plenes de ritme i amb fantàstics solos de tots tres músics. L’eclecticisme i el bon
gust es van reunir en aquest espectacle sota les estrelles de Torre-ramona. El primer concert del Festival
de Música a les Vinyes va omplir tota la plaça amb un
públic molt respectuós i entregat a la bona música.
El segon concert del Festival de Música a les Vinyes va
omplir tot el recinte, davant la façana del Palau Gralla,
amb gairebé 500 espectadors que van gaudir de la millor bossa nova gràcies a la unió d’Ignasi Terraza Trio,
Gabriel Amargant i Thaís Morell en un espectacle irrepetible. Els temes d’aquests cinc músics van crear un
entorn càlid, amb sons amables per a les oïdes menys
entrenades, barrejant samba, bossa nova i jazz.
El concert va començar amb un tema interpretat exclusivament per Ignasi Terraza Trio, que va servir per presentar el seus components: Esteve Pi a la bateria, Horacio
Fumero al contrabaix i Ignasi Terraza al piano. A partir
d’aquí es van incorporar Gabriel Amargant i Thaís Morell
en un espectacle que va combinar cançons de Vinicius
de Moraes, desenvolupades amb mestria per tots cinc
músics, i altres temes on s’alternaven uns i altres.
La cantant i guitarrista brasilera Thaís Morell va engrescar el públic fent-lo participar activament en el concert,
cantant algunes tornades. D’altra banda, Amargant va
demostrar que, tot i la seva jovenesa, és un músic polifacètic, dominant amb art tant el saxofon com el clarinet. I, com sempre, l’Ignasi Terraza va guiar el concert,
presentant els temes i tocant el piano amb la naturalitat
i la frescor que el caracteritzen, molt ben acompanyat
pel carismàtic Horacio Fumero i el trepidant Esteve Pi.
El festival va arribar a la fi amb una de les cançons
més clàssiques i conegudes de la bossa nova i que va
delitar al públic: Garota de Ipanema.
En acabar tots dos concerts, els músics van rebre un
present ple de simbolisme: cava de Subirats i préssec
d’Ordal, dos productes lligats al territori i al Festival de
Música a les Vinyes. Tot seguit, els assistents també
van poder gaudir d’aquests fruits de la terra, davant la
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Alumnes de l’Escola Montagut visiten
Subirats i Avinyonet del Penedès
El 19 de maig l’alumnat de 6è de Primària de l’Escola
Montagut de Vilafranca del Penedès va fer una sortida als municipis de Subirats i Avinyonet del Penedès.
Aquesta activitat estava lligada amb un projecte interdisciplinari que van realitzar els alumnes al llarg de l’últim trimestre, en què van estudiar part de la història
del Penedès. Amb aquesta sortida van completar els
coneixements adquirits a l’escola i també van poder
aprendre dels guies locals que els van acompanyar en
diferents parts del recorregut.
L’itinerari que van fer començava al Castell de Subirats amb la benvinguda per part de la guia local Neus
Sendra, que els va explicar el context històric en què
el Penedès fou terra de frontera i es van construir els
castells. Seguidament van travessar a peu el camí que
connecta el castell amb el poble medieval de Torre-ramona, per tal d’ observar i gaudir el paisatge de les vinyes, la vegetació i la fauna més característiques de la
zona de Subirats. A Torre-ramona van conèixer l’església de Sant Joan Sesrovires i el palau Gralla. Tot seguit
van agafar l’autocar fins Sant Sebastià dels Gorgs, on
van visitar el monestir, un dels edificis emblemàtics de

l’arquitectura romànica penedesenca. En acabar la visita, van anar a Cava Guilera, on després de dinar, Pere
Guilera, viticultor, pagès i enòleg, els va fer descobrir el
món de la vinya i l’elaboració d’una ampolla de cava.
Per part del professorat i alumnes la sortida va ser molt
interessant, tot un dia al Penedès ple de racons magnífics i de gran bellesa!
Patronat de Turisme de Subirats

L’Estació Vitivinícola de Lavern-Subirats
continua la seva expansió turística
L’Ajuntament de Subirats, a través
del seu Patronat de Turisme, fa
balanç positiu del primer any i mig
de funcionament del lloguer de bicicletes a l’Oficina de Turisme de
Subirats. El maig del 2014 es va
signar el conveni de col·laboració
amb l’empresa local Bikemotions
per a la gestió del servei turístic, i
des d’aleshores el nombre d’usuaris ha anat creixent. Durant aquest
temps l’estació de tren LavernSubirats s’ha consolidat com a
punt important d’inici de rutes amb bicicleta i punt d’informació turística. La xifra de turistes, nacionals i estrangers,
que han contractat el servei arriba a les 700 persones, i
s’ha establert la regularitat de dos tours guiats cada setmana, els dimarts i divendres, en què els turistes arriben amb
tren o autocar a l’Estació Vitivinícola, i acompanyats d’un
guia local descobreixen la zona vitivinícola del Penedès
i diferents cellers i restaurants del municipi. A banda de
l’empresa Bikemotions que ha establert la base d’operacions a l’Estació Vitivinícola, altres empreses turístiques, com
el celler Art Cava d’Avinyonet del Penedès i OK Tours Barcelona, entre altres, utilitzen l’estació per recollir visitants,
el total de nombre de turistes que van passar per l’estació
de Lavern l’any 2015 és de 1.500 persones.

pament del Tren del Xarel·lo, punt
d’acolliment del cicloturisme al
Penedès i hub de bicicletes, que
en el quart trimestre d’aquest any
està previst que surti la licitació
de la concessió administrativa per
l’ús privatiu i explotació d’aquest
nou equipament turístic municipal. A banda, s’està treballant el
plec de condicions amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona, i es busca finançament
econòmic a través de l’Agència
Catalana de Turisme. Així mateix, el projecte s’està treballant amb els municipis de la comarca i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb l’objectiu que aquest nou equipament, a prop de Barcelona, sigui una porta d’entrada
al Penedès. Una experiència turística de qualitat amb la
qual el turista connecti amb un entorn únic, des que baixa
del tren, i a través d’una bicicleta descobreixi el territori
per rutes i camins que connectin amb els municipis veïns i
arribar als recursos turístics de la nostra zona. A més, des
del consistori s’està dialogant amb Renfe per augmentar
la freqüència de trens que paren a l’estació de LavernSubirats, i han començat les obres de remodelació i millora, amb una inversió de gairebé un milió d’euros. El recinte
de l’estació disposarà d’unes instal·lacions adaptades als
nous temps, més modernes, segures i accessibles.

L’Ajuntament de Subirats vol fer augmentar aquestes xifres i aposta pel turisme sostenible, a través del nou equi-
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El Museu d’Esperanto de Subirats apareix a El País Semanal
El Museu d’Esperanto de Subirats (MES) va ser el protagonista d’un article publicat a El País Semanal (ed. El País) el
21 d’agost passat. El text es titula “Memoria del esperanto” i presenta el municipi de Sant Pau d’Ordal i el fundador del museu, Lluís Hernández. D’aquesta manera, amb
uns quants paràgrafs el lector es fa una idea de la història
d’aquest fons documental i material, tan ric com insòlit.
És interessant que una publicació a escala estatal fixi la
mirada en el MES i que valori l’esforç i la gran feina de col·
leccionisme que va fer en Lluís Hernández. Així mateix, el
Patronat de Turisme de Subirats ha col·laborat en l’elaboració d’aquest article, proporcionant tot tipus d’informació
sobre el museu. La promoció cultural és una prioritat, i és
important que tota la tasca d’en Lluís i tots els llibres, revistes i objectes esperantistes recopilats no romanguin en
l’oblit.
Patronat de Turisme de Subirats

Campanya de comunicació amb l’emissora RAC1
Durant el 2016 el Patronat de Turisme de Subirats, juntament amb
les regidores de Turisme de Sant
Sadurní d’Anoia, de Vilafranca
del Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, han
col·laborat en la coordinació d’una
campanya conjunta de comunicació amb l’emissora de ràdio RAC1.
Els objectius del pla de comunicació multimèdia han estat, per una
banda, posicionar el Penedès com
a destinació turística per sobre
d’altres destinacions i, per l’altra,
assolir una presència destacada

als mitjans de comunicació promocionant els principals atractius dels
municipis, així com disposar de
preus més competitius en falques
de ràdio per captar el nombre més
gran possible de visitants al territori.
Les falques corresponents a Subirats es van aprofitar per promocionar el Mercat del Préssec d’Ordal.
Aquesta actuació es va realitzar
durant els primers dies del mes de
juny, coincidint amb la inauguració del Mercat. I, durant la segona
quinzena de juliol, es van promocionar els dos concerts del Festival

de Música a les Vinyes, el maridatge de cava i préssec d’Ordal,
la visita turístico-cultural guiada al
nucli de Torre-ramona i l’oferta gastronòmica amb un menú especial a
diferents restaurants del municipi.
Les falques de ràdio es van poder
escoltar a Barcelona i la Catalunya
Central. Es va triar RAC1 per ser
l’emissora de ràdio més escoltada
a Catalunya, amb 823.000 oients
diaris, segons les dades de l’Estudi
General de Mitjans.
Patronat de Turisme de Subirats

Concessió dels II Premis d’Enoturisme de Catalunya
Jordi Baiget, va tenir lloc a la Catedral del Vi de Pinell de
Brai, a la Terra Alta.
L’acte, organitzat per la Direcció General de Turisme, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme, té com a
finalitat el lliurament dels premis a les millors iniciatives
enoturístiques de l’any. En aquesta segona entrega, de les
set categories, tres dels premis van recaure en empreses
del Penedès, concretament a: Cava & Hotel Mastinell, en
la categoria d’allotjament; el Cigró d’Or, en la categoria de
restaurant; i l’Acadèmia Tastavins Penedès, en la categoria d’art i cultura.
A aquests premis, hi poden optar (i presentar-s’hi) tot tipus
d’empreses privades i entitats públiques que tinguin relació directa amb l’enoturisme a Catalunya, com ara cellers,
restaurants temàtics, allotjaments especialitzats, empreses d’activitats, botigues especialitzades, transportistes,
entre altres.

El mes de juliol passat, l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i
la presidenta del Patronat de Turisme, Àngels Pinyol, van
assistir a la 2a Nit de l’Enoturisme a Catalunya. L’esdeveniment, presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement,
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Activitats al Castell de Subirats estiu 2016
Durant els últims mesos s’han dut a terme diverses activitats culturals i espirituals al recinte del Castell de Subirats.
Cronològicament han estat els següents actes:
El 14 de maig es va fer una celebració religiosa amb motiu
de la Pentecosta, utilitzant la pantalla de projecció de la
sala polivalent.
El 12 de juny es va celebrar del Dia Internacional de la
Música amb el concert Veus al castell, amb la participació
de dues corals i una orquestra, dins l’església. Van participar-hi: Coral El Bell Ressò de la Sagrera, de Barcelona;
Capella de Música Santa Maria, de Mollet del Vallès, amb
l’Orquestra de Cambra Miquel Casas i Bell; i la Coral Llebeig, de Sant Pau d’Ordal.
El 2 de juliol es va fer un concert de música i una ballada
de sardanes sota les estrelles, a la plaça/era del Castell.
Música polifònica amb la Coral Sarroca Nova, de Sant
Martí Sarroca. I ballada de sardanes amb el grup sardanista de Sant Martí.

sequi. Les comissions de festes que ho desitgin, poden
contactar amb els gestors del castell.

El 9 de juliol la plaça del Castell es va omplir de festa amb
els setantins de Sant Sadurní. Amb un càtering i una decoració excepcionals, els sadurninencs que compleixen
70 anys durant el 2016 van reunir-se per celebrar-ho en
aquest espai de vistes privilegiades.

També destaquem els serveis complementaris que a partir
d’ara s’ofereixen al Castell: lloguer de sales i espais per
als convits de les celebracions sacramentals. Estan disponibles els següents espais: terrassa mirador, sala polivalent, sala claustre, plaça o era, terrassa nord. L’Ignasi i la
Montse, gestors del Castell, ofereixen també els següents
serveis per arrodonir les festes: servei de copa de cava en
sortir d’una celebració religiosa, edició i impressió d’un llibret per seguir la cerimònia, i servei d’organista per acompanyar la celebració.

L’11 agost, a la nit, la terrassa nord es va convertir en un
observatori d’estels fugaços. Després de prendre alguna
cosa per menjar i beure, tot va quedar a les fosques, els
assistents es van estirar a terra i van poder contemplar,
en un ambient privilegiat, el meravellós espectacle d’estels fugaços. Uns dies després, la terrassa nord va acollir
també l’Associació Fotogràfica de Vallirana, que van venir
a sopar i a fer fotografies nocturnes.

Qualsevol persona que visiti el Castell o s’apropi a la terrassa nord podrà omplir una butlleta, de manera anònima,
perquè a la propera celebració de missa es pregui per la
intenció que desitgi.

El 26 d’agost el castell va acollir la festa dels 50 anys d’un
veí de Sant Sadurní. Després de fer una breu pregària
d’estil Taizé a l’església, la terrassa nord va estrenar el seu
nou servei de càtering per a celebracions privades.

L’ampliació dels horaris d’atenció turística per visitar les
restes arqueològiques del Castell facilita que el conjunt arquitectònic i paisatgístic tingui una presència més estable
dins les propostes i opcions que tenen els visitants dins el
nostre municipi.

Alguns dels treballadors de la Residència FontSanta han
passat a gaudir la invitació de copa de cava a la terrassa
nord amb què se’ls va obsequiar en els primers dies de la
nova etapa de gestió del Castell.

Ja estem començant a preparar les celebracions per al
2017: el Castell fa 1.100 anys!

Amb motiu de la festa major de la Urbanització Can Rossell, el Castell va col·laborar amb un aperitiu complet per
gaudir-lo a la terrassa nord del recinte. La veïna afortunada del sorteig va venir amb els seus fills per gaudir de l’ob-

Si esteu interessats a formar part de l’Associació del Castell, o si voleu conèixer millor els serveis que el Castell ofereix, podeu trucar al telèfon 654 767 349, montseroset@
gmail.com
Informació facilitada per Montse Roset

Berenar de tardor de Subigran
El proper mes de novembre es farà el tradicional berenar de tardor dels socis de l’associació de gent gran
Subigran. S’aprofitarà el berenar per fer l’assemblea general de socis i canviar la junta de govern o bé dissoldre l’entitat en cas de no haver-hi relleu. Es demana a totes les persones interessades en la continuïtat de
les activitats del Subigran que assisteixin al berenar.
La data del berenar es farà pública al llarg del mes d’octubre, quan s’hagin acordat el lloc i el menú.
Informació facilitada per l’associació Subigran
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Racó de les entitats
PorróFest
El Grup de Joves de Lavern vam organitzar enguany un
concert a Lavern com un dels actes de previs a la festa
major, el dia 18 de juny. Dels grups que amenitzaven
la festa, destaquem sobretot el rock de Fuera de Tono i
Timón Republik. Grups que van fer ballar els assistents, i
que van generar caliu per celebrar l’arribada de l’estiu. No
cal dir que els Tropical Riots van rematar la nit amb una
sessió que va ressonar per tot el poble.

hàbits dels joves. Per tal de fer divulgació dels missatges
repartien material de diversa mena. Per altra banda, per
garantir el bon funcionament de l’esdeveniment, el camp
de futbol estava habilitat com a aparcament. Així còmodament es podia deixar el cotxe al costat de la pista poliesportiva on se celebrava el concert.
L’objectiu del PorróFest es va complir amb escreix, ja que
es van superar les expectatives d’assistència. De fet la
gent va respondre molt positivament a l’oferta cultural que
des dels joves esperem repetir amb tant o més èxit que
en aquesta primera edició. Cal dir que a banda de posar
Lavern al mapa a nivell comarcal, remarquem la presència
de joves d’altres nuclis del municipi. Això permet fer mes
èmfasis en l’èxit del concert.

Un concert de música en viu al Penedès, concretament a
Lavern, on no podia faltar la barra on poder-se refrescar
mentre es gaudia de l’ambient. També hi havia servei de
bikinis, tan dolços com salats, per reposar energies al llarg
de la nit.
No hi podia faltar el punt de salut garantit per l’Ajuntament
de Subirats a través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per conscienciar els participants sobre la salut i els

Informació facilitada per Joves de Lavern

Futbol Sala Ordal

Benvolguts amics,
Aquest any també, durant els mesos de juny i juliol hem estat ben distrets: els alevins
van jugar un parell de tornejos aquí a Ordal i a Avinyonet, ja que la lliga de la Jespe ja
havia finalitzat.
El 29 de maig es va celebrar el partit de pares contra fills, i l’11 de juny es va organitzar
aquí a Ordal la Copa Penedès amb la participació de l’equip sènior i tres equips més:
l’AEK Sant Cugat, el Piera i el Sant Sadurní “A” .
El 18 de juny a la tarda es va jugar un torneig quadrangular amb tots els majors de 16
anys que hi van voler participar.
El dia 2 de juliol va tenir lloc el tradicional sopar de fi de temporada, al qual hi van assistir els jugadors, els pares, els familiars i els amics.
Ja estem preparant els equips per a la propera temporada. Si us agrada el futbol i teniu
ganes de pertànyer a un club en creixement, no ho dubteu, veniu a jugar amb nosaltres.
Informació facilitada per Futbol Sala Ordal
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24 de juliol han marcat una direcció encapçalada per un tàndem presidencial que consta d’un president i d’una vicepresidenta que
representa el màxim òrgan de representació
institucional del partit i una direcció executiva formada per un coordinador general i onze
membres, seguint criteris de paritat de gènere. Properament s’escolliran els representants
del comitè nacional, amb cinquanta representants de les seccions territorials, entre elles la
federació del Penedès. Els membres del partit
només poden compaginar un càrrec orgànic
amb un d’institucional i s’estableix un sistema
de primàries per a l’elecció de nous càrrecs,
que tindran una limitació de vuit anys, exceptuant-ne els
càrrecs d’abast municipal.

Benvolguts veïns i veïnes de Subirats,
Com sabeu els dies 9 i 10 de juliol es va celebrar el nou
Congrés fundacional del nostre partit. Prèviament el dia 8
de juliol es va celebrar l’últim congrés de CDC en el qual
es va acordar la seva refundació en un nou partit. El dia 10
es va votar el nom de la nova formació política: Partit Demòcrata Català, que va rebre el suport de 871 vots enfront
dels 657 que va rebre el Partit Nacional Català. Un nom
que, només en dos mesos, ja ha portat força polèmica.
Primer, per part del partit Demòcrates per Catalunya, perquè defensaven que podria portar a confusió entre els dos
partits. Aquest primer escull es va solucionar i fa uns dies
el Ministeri de l’Interior va tombar la inscripció del PDC,
arran del conflicte de sigles existent amb
Demòcrates de Catalunya i d’incompatibilitats entre el preàmbul dels estatuts
del partit —on es parla obertament de la
independència de Catalunya. El PDC es
defineix com a independentista i defensa un estat català independent en forma
de república. Pel que fa al model social,
el partit defensa un estat del benestar
on el sistema educatiu, el sistema de
salut i la protecció i l’acció social siguin
els fonaments que sustentin una igualtat
real d’oportunitats.

Al congrés, hi van assistir més de cent associats de l’Alt
Penedès, que van fer aportacions importants. Sobretot es
va defensar i aconseguir la creació d’un àmbit sectorial
d’agricultura i medi rural dins del partit i, finalment, la creació d’una federació Penedès amb la mirada posada en la
consecució de la vegueria.
Com veieu, hem creat un nou partit que vol ser un instrument útil a través de les bones pràctiques polítiques i en
l’assumpció de responsabilitats institucionals amb innovació i un compromís ferm amb el país.

El Congrés fundacional ha portat també
un relleu generacional i d’organització.
Les primàries celebrades els dies 23 i

Grup de CDC
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Actes de l’11 de Setembre a Subirats
L’11 de Setembre del 2010 l’Assemblea de Joves de Subirats va fer el primer acte per la Diada del Principat de Catalunya. Des de llavors fins ara, els diferents col·lectius de
l’Esquerra Independentista (Assemblea de Joves i després ARRAN Subirats conjuntament amb l’APS-CUP) hem
organitzat actes al voltant de la Diada. Sis anys després
vam valorar que l’objectiu que es volia aconseguir, acostar
la proposta d’alliberament nacional de l’Esquerra Independentista a la població de Subirats, necessitava un canvi,
que anés més enllà de Sant Pau d’Ordal i que hi participessin altres col·lectius i organitzacions del municipi. Enteníem que l’acte, sense perdre la seva essència popular,
reivindicativa i fora de les institucions, havia d’agafar un
nou rol més lligat al context polític que viu el país i, sobretot, poder arribar a gent a la qual no havíem aconseguit
accedir fins llavors.

molt qualificades per parlar sobre el procés constituent,
hem de ser crítics amb nosaltres i disculpar-nos per no
haver-ne dut cap; la falta de temps i la data van fer que
tot anés com va anar. Nosaltres seguirem treballant per
solucionar aquest problema.
Per uns Països Catalans feministes i socialistes! Visca la
terra lliure!
Mocions de suport als imputats per l’Estat espanyol
Estem preocupades perquè entenem que no s’està fent
prou per avançar cap a la ruptura amb l’Estat espanyol.
Entenem que aquesta ruptura ha de ser desobedient i de
la gent. El procés, el va començar el poble i l’acabarà el
poble. No entenem que Puigdemont després de la manifestació de l’11 de setembre vengui a la gent que la millor
proposta que es pot tenir és un referèndum acordat amb
l’Estat espanyol. Des de fa temps que la CUP demana el
referèndum unilateral d’independència. Mesos després,
l’ANC i Òmnium també aposten per aquesta via.

Feta la valoració, ens vam posar en contacte amb l’ANC
de Subirats per obrir l’acte a tots aquells col·lectius i entitats del municipi que volguessin participar en la seva organització i fer-lo el màxim possible d’obert. Ràpidament ens
vam posar d’acord en com havia de ser: un acte popular
del poble i per al poble, de caràcter independentista i deslligat de l’Ajuntament.

I a nivell municipal tots aquests dubtes augmenten. El 2 de
maig vam presentar una moció per donar suport a les persones imputades per desobeir el règim espanyol. La nostra sorpresa va ser l’abstenció de Convergència i Esquerra
Republicana. La seva justificació era que no podien demanar als funcionaris de la Generalitat que desobeïssin una
ordre de l’Estat espanyol. A qui es deuen els funcionaris
de la Generalitat? Llavors, quan es farà aquesta desconnexió? Existeix un botó vermell que asseguri la independència sense haver de desobeir? Nosaltres agafem les
paraules de Jordi Cuixart, president d’Òmnium, del passat
11 de setembre, amb què se solidaritzava amb totes aquelles representants polítiques encausades o vigilades per
l’Estat espanyol. Perquè quan ataquen les nostres representants polítiques ens ataquen a totes. És així, no?

A finals de juliol es va crear la Comissió 11 de Setembre de
Subirats, en la qual participàvem conjuntament amb altres
companyes d’altres entitats, col·lectius, organitzacions
i partits de Subirats. La proposta temàtica de l’APS-CUP
també va agradar i vam començar a treballar per oferir un
acte que girés al voltant del procés constituent, com ha de
ser el país i com s’han de construir les seves bases.
Després de més d’un mes de treball, el dia 10 de setembre es va celebrar l’acte, un col·loqui al voltant del Procés
Constituent amb els ponents Ferran Civit, Albert Botran,
Pere Pugés i Joaquim Colomines, moderat per la Montse
Rubio. De la tertúlia podem destacar la importància que el
procés constituent sigui un procés popular i participatiu,
des de baix i sense por. Es va parlar de la importància de
la mobilització ciutadana per garantir que els i les representants polítiques no s’adormin i materialitzin el reclam de
llibertat del poble català.

Per això, amb la moció que vam presentar, vam voler mostrar tot el nostre suport a Joan Coma, regidor de la CUP
de Vic investigat per un delicte d’incitació a la sedició. I
ens vam fer nostres les paraules que va dir al ple on es va
aprovar la moció de suport a la declaració del 9N: “Deixem
de supeditar les decisions de les nostres institucions a les
decisions de les institucions espanyoles”. Unes paraules
per les quals està sent investigat.

Una de les conclusions més rellevants i compartida per la
majoria dels ponents va ser la de l’organització del poble
per fer front als atacs de l’Estat espanyol per desactivar el
nostre procés de desconnexió.

Com que teníem molt d’interès que s’aprovés una moció
en aquest sentit al ple de Subirats, al següent ple vam presentar una nova moció de suport als encausats per l’Estat
espanyol. Aquesta vegada es va aprovar per unanimitat.
Valorem positivament que s’aprovés la moció, però no ens
fa el pes que haguem hagut de rebaixar el contingut quan
es tracta de donar suport a la gent que planta cara a l’Estat
espanyol sense por.

Després del col·loqui, els i les assistents van poder fer una
copa de cava mirant diferents mostres de balls folklòrics
del municipi.
Una vegada realitzat l’acte, hem de dir que la valoració
que en fem és positiva. Malgrat alguna discrepància ideològica i alguna tensió organitzativa, ens hem sentit a gust,
i emplacem aquesta Comissió que segueixi treballant per
dur al poble de Subirats temes relacionats amb l’alliberament nacional. Per altra banda, tot i haver-hi moltes dones

Grup d’APS-CUP-PA
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Un altre Subirats és possible
Tenim moltes oportunitats que cal saber aprofitar.

Hem tramitat durant aquests últims mesos algunes queixes o suggeriments que el veïnat ens fa arribar, algunes
han donat bon fruit i per altres hem obtingut la mateixa
resposta que vosaltres. També hem mantingut reunions
amb diferents entitats del municipi i recollit les vostres
necessitats. Tal i com us vam comunicar, són necessitats
que depenen d’un pressupost que esperem que l’equip
de govern de CDC i PSC vulguin treballar conjuntament
amb l’oposició.

Quan ens vam presentar a les eleccions, vam poder constatar que tots les partits coincidien en com volíem que fos
el nostre municipi. A banda del com, també hi ha les formes d’arribar-hi.
El Subirats que nosaltres, volem l’hem de construir amb
la participació de tothom, és la nostra manera de veure i
viure la política.

Constatar que el que es demana des de la ciutadania
no costa pas tant de fer. Simplement demanen tenir els
seus pobles nets, els serveis bàsics coberts (considerant
que ja paguen pel servei) i que se’ls escolti. Per la nostra
banda, continuarem treballant des de la nostra humil posició dins el consistori, però amb fermesa. Dir que sense
vosaltres no som res i que restem, com ja ho estem fent, a
la vostra disposició. Presencialment ens trobareu a l’Ajuntament els dilluns al matí. El telèfon de la Montse Garcia és
el 650 237 288 i els nostres mails són ercsubirats@gmail.
com montserratgarcia_75@hotmail.com.

Tenim un govern conservador, un govern a qui li costa treballar amb l’oposició, un govern que quan posa damunt la
taula un projecte, ho fa només per comunicar el fet i no pas
per agafar noves propostes. Hi ha una cosa que ens deixa
clar el govern de CDC i PSC: ells són els qui governen.
I aquesta sensació, no només la tenim nosaltres. La ciutadania no es queixa a l’equip de govern perquè no se’ls escolta. Són paraules que dolen però que així ens ho han fet
saber des de diferents nuclis del municipi. No pot ser que
es demani a la ciutadania fer instàncies per formular les
queixes i que no siguin contestades, algunes de fa anys...
Aquests fets l’únic que aconsegueixen és empobrir la democràcia i empobrir també els resultats de l’acció de govern.

Darrera Diada de Catalunya

loqui per parlar del procés constituent, en quina situació
ens trobem, quins passos s’han de fer abans de poder
proclamar la independència de la nostra nació... Ens van
acompanyar diversos ponents i posteriorment vam fer la
nostra festa folklòrica, amb un fi d’acte a l’església de Lavern on els joves de Lavern van organitzar la hissada de la
senyera, com cada any, i un sopar popular.

Hem fet un altre Onze de Setembre amb una mobilització
sense precedents, pacífica, oberta a tothom i ferma en les
seves reivindicacions. El món ens ha tornat a mirar i ha
pres nota que estem a punt per fundar la República Catalana. Ho hem tornat a fer! Endavant República!
A Subirats aquest sanys ens vam reunir tots el grups independentistes del consistori, juntament amb l’ANC i
diverses entitats del municipi, i vam organitzar la nostra
prediada amb un acte que va consistir en un debat col·

Moltes gràcies a tothom que va participar en l’acte i també
a les persones que hi vau venir.
Secció local d’ERC Subirats
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Escrivim aquestes línies amb el ressò a les orelles de
les diferents proclames que es van veure amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya. Celebració que, un any
més, va estar marcada pels neguits causats per la crisi
econòmica, l’atzucac en què es troba l’encaix de Catalunya a la resta d’Espanya i les incerteses creades per la
situació europea i internacional.

Des del primer dia que vam entrar a formar part d’aquest
consistori sempre hem tingut molt clar que, independentment d’estar al govern o a l’oposició, qualsevol càrrec
electe de la nostra formació té l’obligació de treballar per
a tots els veïns i veïnes del municipi. Sense importar quin
hagi estat el seu vot o si respon a una determinada ideologia política. Creiem que quan un fa una proposta el que
es pretén és trobar el millor per a la nostra vila. Tots hem
de ser-hi i participar-hi, encara que sigui per poder posar
el nostre granet de sorra per l’objectiu de millorar el dia a
dia dels nostres conciutadans. I no respondre mai a interessos particulars o de partit.

Creiem que la solució a la majoria d’aquests problemes
vindrà donada per crear entre tots i totes les condicions
institucionals, polítiques, econòmiques, socials i culturals
per assegurar el progrés del país, per generar més ocupació i de més qualitat, per donar més oportunitats als treballadors i treballadores, autònoms i autònomes, emprenedors i emprenedores, en combat permanent contra les
desigualtats, la precarietat i la pobresa que assetgen tants
i tants dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Afortunadament la modesta aportació que realitza el nostre grup municipal la duem a terme dins de l’equip de govern municipal. Això suposa que al llarg d’aquest any i mig
hem hagut de prendre moltes decisions. Algunes de vital
importància perquè tenien relació amb el futur, no tant a
curt termini, del municipi. Sempre fent prevaler l’interès
comú i amb la intenció d’assolir el major consens possible.
I intentant alhora crear com menys greuges millor. Perquè,
si una cosa tenim clara i a risc de semblar reiteratius, quan
gestiones els béns comuns has de ser conscient que gestiones la casa de tots que, en aquest cas, és l’Ajuntament
de Subirats. No només la dels que t’han votat o dels que
són majoria.

Per això és important reflexionar, cridar a un debat col·
lectiu, respectuós i serè sobre quines són les millors opcions per construir un país millor i una societat més lliure
i més segura, més pròspera i més justa, solidària i avançada.
I es aquí on les i els socialistes de Subirats seguim fidels al
nostre compromís permanent amb el catalanisme popular,
que és transversal, acollidor i progressista, que cerca la
màxima unitat entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i una relació fraternal amb la resta de pobles. Us encoratgem a tenir confiança en el nostre futur com a poble,
amb ambició nacional i social i amb un gran esperit unitari. Només des de la unitat, des de la recerca permanent
d’amplis consensos i majories podrem fer avançar el conjunt de la nostra societat i assolirem els nostres objectius.
Aquesta... es la nostra lluita diària.

Això que hem explicat, que a primera vista sembla una obvietat, no sempre es compleix. O no sempre s’entén. Per
aquest motiu resulta molt trist veure com alguns conceben
el debat de les idees, l’acció política i la confrontació de
projectes com un “jo guanyo si tu perds” i són incapaços
de veure que, en realitat, el que hi ha darrere d’aquest
raonament és que hi perdem tots.

Grup municipal PSC
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Sant Sebastià, des de la plaça fins a la pista, amb
l’actuació dels Gegants d’Ordal, els Gegants de
Lavern, els Gegants de Can Batista i els Gegantons
de Ca l’Avi, i representació del Ball de la Cuca de
Ca l’Avi.

29, 30 DE SETEMBRE , 1 i 2 D’OCTUBRE
FESTA DE LA COLLITA
DE SANT PAU D’ORDAL
• Dijous 29: Conferència sobre la història del Centre
Agrícola.

• A la tarda, en funció de l’hora que jugui el Barça,
ESPECTACLE MUSICAL amb el grup Xavi Díaz
Quartet, bon jazz i bon ambient.

• Divendres 30: Sortida nocturna a les caves.
• Dissabte 1: Al matí, primer concurs de cuina (plats
elaborats amb ingredients relacionats amb la vinya).
A la tarda, Bestiolada i carretillada dels diables i
Tabalets de Sant Pau d’Ordal.

22 D’OCTUBRE
CAMPIONAT DEL TRUC TRIOS
A CAN CARTRÓ

• Diumenge 2: Al matí, bicicletada familiar. Al migdia,
tast de vins guiats per Josep Guilera, seguit d’una
arrossada popular.

23 D’OCTUBRE

15 i 16 D’OCTUBRE

FESTA DEL MOST A CAN CARTRÓ

FESTA DEL MOST DE LAVERN

30 D’OCTUBRE

21, 22 i 23 D’OCTUBRE

XI CURSA SOLIDÀRIA PAÍS DEL CAVA

FESTA MAJOR DE CA L’AVI

• Organitza: Confraria del Cava. Més informació:
http://confrariacava.com/web/.

• Divendres 21: 2/4 d’11 de la nit, al local, PREGÓ DE
FESTA MAJOR a càrrec de Ramon Coral. Tot seguit,
espectacle amb Quim Vila, espectacle humorístic
de NOU discurs còmic i irònic i de NOVES cançons
interactives on el públic intervé directament.

6 DE NOVEMBRE
LAVERN

• Dissabte 22: A 2/4 d’11 del matí, a la pista
poliesportiva, PARTIT DE FUTBOL SALA amb
esmorzar per a tots els participants. Tot seguit, al
local, CAMPIONAT DE PING-PONG I FUTBOLÍ I
INFLABLES (A CONCRETAR).

• V CURSA DE LES CAVES de Lavern. Organitza:
Ajuntament de Subirats, Patronat de Turisme i
Associació Cursa de les Caves. Més informació:
http://cursacaves.com/.

• A les 4 de la tarda, al local, CAMPIONAT DE TRUC
PER TRIOS amb excel·lents premis, acompanyat
de garlanda i cava. Acte seguit, a la plaça,
ESPECTACLE INFANTIL “Encantats de conèixer”
a càrrec del grup DeParranda, acompanyat de
XOCOLATA I COCA per a tots els nens i nenes.

12 i 13 DE NOVEMBRE
DIA EUROPEU DE L’ENOTURISME
• Organitza: Patronat de Turisme de Subirats.

27 DE NOVEMBRE

• Acte seguit TEATRE amb “EL TRAMPÓS
ENTRAMPAT” amb el grup Pels Pèls de Torrelavit.

SANT PAU D’ORDAL

• A 2/4 de 10 del vespre, SOPAR POPULAR, per
arribar, a les 11 de la nit, al local, BALL amb
DELUXE-Duet.

• 12è SUBIRATS TASTA’L. Organitza: Ajuntament de
Subirats. Més informació: http://www.subirats.cat/

• Diumenge 23: A les 9 del matí, a la pista
poliesportiva, SARDINADA.

11 DE DESEMBRE
FIRA DEL TIÓ I FIRA DE SANTA LLÚCIA A
LAVERN

• A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Sant Joan, MISSA
SOLEMNE. Sortint de missa, PROCESSÓ amb

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
Júlia Nieto Márquez
Jaén, tierra de los olivos… i amb l’excusa de l’origen de la Júlia,
transcrivim un fragment del poema Aceituneros del poeta Miguel
Hernández: Andaluces de Jaén, / aceituneros altivos, / decidme
en el alma, / ¿quién,quién levantó los olivos?
No los levantó la nada, / ni el dinero, ni el señor, / sino la tierra
callada, / el trabajo y el sudor /…

TERRITORI

Els orígens

TERRITORI

Vinc d’una família nombrosa de set germans, quatre noies i tres
nois. El meu pare era masover d’una finca d’oliveres, “el Cortijo”
s’anomenava. L’amo d’aquella finca ens deixava un tros de terra
per cultivar hortalisses per sobreviure, que les plantàvem i les
regàvem nosaltres en un sínia que fèiem anar els meus germans
i jo. També cuidàvem i alimentàvem els animals de la finca per
després vendre’ls, i nosaltres ens quedàvem dos porcs per alimentar la família. Fèiem la matança del porc i, amb les botifarres
i els xoriços, i tot el que podíem aprofitar del porc menjàvem tot
l’any. A la finca hi havia figueres i a vegades menjàvem pa amb
figues, quan en teníem, ja que el forner només passava un cop a
la setmana a repartir pa dalt d’un burro.

Xx

Xx

Treballar no m’ha fet mai mandra, al contrari. Al meu poble de
ben petita ja treballava. No teníem ni llum ni aigua. Teníem només
un candil per fer llum. Era una nena que ja treballava i, ja veus,
fins ara. Potser gràcies això no he tingut mai por d’enfrontar-me
als reptes que m’he anat trobant a la vida.
Si de petita m’haguessin dit que jo tindria cotxes a casa, rentadora, telèfon…, no m’ho hauria cregut mai. És com un altre món, si
comparo el d’ara amb el de quan jo era petita.
Jo no he anat mai a l’escola. Els pares dels nens i les nenes que
vivíem en cortijos s’ajuntaven i feien venir professors a casa i ens
ensenyaven matèries bàsiques.
He treballat des de molt joveneta però també recordo haver-m’ho passat molt bé sense tenir res. Les nines, me les feia
jo a casa. M’agradava molt cosir i brodar. Amb 10-12 anys ja feia
les camises i els calçotets del meu pare, ja que no existia la confecció. De jove, quan plegava de treballar i anava cap a casa, als
vespres amb la llum de carburo em feia l’ajuar, cosia i brodava,
també em feia els vestits, igual que les meves germanes.
L’arribada a Catalunya
Vaig arribar a Catalunya amb la meva família quan tenia disset
anys. Anàrem a viure a Monistrol, amb uns tiets, a un indret que
en diuen la Fàbrica. Al cap d’un any ens vam traslladar a una
masia prop de Sant Sadurní anomenada Cal Pedro. Des d’allà
anàvem les tres germanes més grans a treballar a Sant Sadurní
a peu.
De seguida que vaig arribar aquí vaig conèixer el “Periquito” i
ens posàrem a festejar. Vaig començar a venir a Sant Pau, a Ca
la Pepa, la meva sogra es deia Pepa, m’estimava molt. Ella em
va ensenyar a cuinar.
Amb el Pere ens casàrem l’any 1967, després de tres anys de
festeig. Des d’aleshores que he viscut a Sant Pau. Al començament vaig notar la diferència amb Sant Sadurní, trobava foscos
els carrers, només hi havia bombetes de 60 w, però un cop acostumada, no n’he volgut marxar mai, d’aquí, m’agrada.
Recordo que quan vaig arribar al poble, de bar-restaurant només
hi havia Cal Pau Xic que també era fonda, i l’any 1975 es van
obrir els restaurants Cal Xim i Cal Pere del Maset. Hi havia molt
d’ambient a la plaça als estius perquè a més de la gent del poble
hi venien estiuejants.

TERRITORI
Nascuda el 14 de juny del 1945 a Alcaudete, província de
Jaen. És la segona de set germans. Viu a Sant Pau d’Ordal.
Té tres filles, l’Esther, l’Eva i la Júlia, i cinc néts. És casada
amb en Pere Massana Guilera (Periquito).

El Centru i la piscina

Fins aquell moment el bar del Centru el portaven un grup de jovent i s’obria només el cap de setmana. I el vam agafar. Era l’any
1983. Al principi, l’obríem cada dia a les tardes i després, més
endavant, vam començar a obrir els matins també, fent entrepans, tot i que els socis no volien que es fes menjar, ja que era
una societat. Al cap de poc temps van començar les obres de
la zona de la barra i les vidrieres i recordo que em van posar
una barra provisional en un racó del cafè. Quan van acabar els
paletes i els pintors, em va tocar a mi netejar i rascar el guix i la
pintura, i per l’esforç em va agafar una trombosi al braç dret. Vaig
estar una setmana hospitalitzada a Bellvitge.

Xx

El 1985 em va venir a veure l’alcalde i em va proposar si volia
agafar la piscina i també la vaig agafar. El fet d’obrir el Centru
només a les tardes em permetia portar les dues coses alhora.
Recordo haver-la netejat ballant al ritme de les cançons del Julio
Iglesias i també del Bruce Springsteen. Hi havia un ambient molt
maco tant a la piscina com al Centru. Els meus pares venien
cada cap de setmana a ajudar-me a vendre entrades i a servir
begudes, i les meves filles a netejar. La vaig portar durant set
anys.
Aleshores va passar que al Centru cada vegada hi havia més
feina, i vaig haver de deixar la piscina per poder ocupar-me’n
plenament, ja que obríem tot el dia.
El Centru vaig portar-lo durant vint-i-nou anys. Cada quatre anys
em renovaven el contracte, fins que el 2010 va entrar una nova
junta i no me’l van renovar perquè volien fer un canvi. Llavors la
meva filla Júlia i jo ens vam quedar sense feina, a mi em faltaven
quatre anys per jubilar-me i havia de fer alguna cosa i va néixer
Ca la Júlia.
Ca la Júlia

Durant aquells vint-i-nou anys vaig veure créixer tots els joves del
poble, ja que sempre els tenia allà, i ara els tinc a Ca la Júlia. Ells
van ser els que em van donar la idea d’obrir el bar. Vam estar
onze mesos sense treballar, el temps que va trigar a muntar-se
el local.
Estic molt contenta perquè ve molta gent. Treballo molt, treballo
de catorze a quinze hores cada dia, hi ha algun moment que
estic apurada però encara em trobo amb forces per aguantar.
Tinc molta feina, he conservat els clients i també n’he fet de nous.
És un local que està molt ben ubicat, en un altre lloc del mateix
poble no hauria estat igual. La feina m’ha anat pujant des que
he obert.
La traça de saber la mesura justa del pebre, la sal, l’oli, els temps
de cocció del bacallà, de les salses, dels callos…, barrejat amb
somriures, empenta i esforç la fan una dona d’èxit i tota una icona
generacional.

Títol
Arrelada i forta com les oliveres que la van veure créixer, pèl-roja

Vaig treballar en una empresa tèxtil prop de Monistrol, també
cosia amb un sastre a Sant Sadurní, més endavant vaig fer feines
del camp com collir raïm i préssecs, anava a esporgar…, fins
que el 1983 ens van venir a preguntar si volíem agafar el Centru.

d’origen, emprenedora d’arrel, la Júlia se’n va corrents que diu
que l’esperen per als dinars, a Ca la Júlia.

