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Acte de cloenda
1100 anys Castell de Subirats
GENT GRAN

TURISME

URBANISME

Conferències:
la sexualitat
es jubila?

Nova ruta
Museu
de l’Esperanto

Adequació zona
comunitària
urb. Can Rossell

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Emergències				112
Ajuntament				
93 899 30 11
Avaries Aigües				
900 878 583
Cementiri i Parròquia Ordal		
650 094 593
Cementiri i Parròquia Lavern		
93 899 30 77
Consultori mèdic d’Ordal			
93 817 90 86
Consultori mèdic de Sant Pau 		
93 899 33 61
Consultori mèdic de Lavern		
93 899 42 67
Farmàcia Ordal				
93 817 91 07
Farmàcia Sant Pau			
93 899 30 03
Oficina de turisme de Subirats		
93 899 34 99
Residència Castell de Subirats		
93 743 10 40
Residència El Cenacle (Ordal)		
93 817 90 28
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern		
93 899 41 70
Ateneu Ordalenc				
93 817 90 76
Centre Agrícola de Sant Pau		
93 899 33 94
Fundació Pro Penedès			
93 817 05 88
Escoles
Llar d’infants de Lavern			
93 899 42 11
Llar d’infants d’Ordal			
93 817 91 32
Llar d’infants de Sant Pau		
93 899 33 93
Escola Subirats (Lavern)			
93 899 33 02
Escola Montcau (Ordal)			
93 817 91 32
Escola Sant Jordi (Sant Pau)		
93 899 47 23
Escola Intermunicipal Sant Sadurní
93 891 20 61
Taxis i Autocars
Xavier Anglada				
619 144 943
Autocars Vendrell			
93 892 25 44

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
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
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
· 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 93 899 30 11)
Dilluns de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h
TÈCNICA DE MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10.30 a 13.30 h
TÈCNIC D’ESPORTS
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h
JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Bombers de Vilafranca			
CAP Alt Penedès				
Creu Roja de Vilafranca			
Delegació d’Hisenda a Vilafranca		
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
ITV vehicles agrícoles			
ITV Vilafranca				
Mossos d’Esquadra Sant Sadurní		
Mossos d’Esquadra Vilafranca		
Registre Civil de Vilafranca		
Registre de la Propietat 			
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CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Dilluns de 9 a 11 h
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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
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabte de 10 a 16 h
Diumenge i festius de 10 a 14 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.
· Llorenç Ros Peiron llorenc.ros@subirats.cat
Serveis Comunitaris, Medi Ambient i Sanitat
Tardes de dimarts i dimecres i dissabtes al matí.

· Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Gent Gran, Cultura, Recursos Humans, Igualtat i
Ciutadania i Esports
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.
· Carles Morgades Àguila carles.morgades@subirats.cat
Ensenyament, Agricultura, ADF i Hisenda
Dimecres tarda i dissabtes al matí.

· Àngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Turisme, Benestar Social, Participació Ciutadana i
Gent Gran
Tardes de dimecres i divendres 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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Apagueu els televisors, guardeu les
pintures, ens volen prohibir els colors; començaran pel groc, també molesta el vermell , el lila, i més tard segrestaran altres colors que voldran dir
altres coses i acabaran prohibint tots
els colors, només ens deixaran els grisos. Llegit així sembla un compte o
alguna novel·la tipus George Orwell,
en concret em recorda “1984”; una
novel·la que descriu el funcionament
d’un estat distòpic que intenta controlar el pensament dels seus ciutadans. Un “gran hermano” que ho vigila tot, on una de les eines predilectes
d’aquesta dictadura és el que anomena la neollengua, que consisteix a dir
les coses exactament al revés de com
són realment, avui d’aquesta nova
llengua en podríem dir “post-veritat”
però en el fons no és altre cosa que a
cops de repetir una gran mentida fer
creure que és una gran veritat, i que
són ells, i només ells a mode de gran
pensament de comunitat, els únics
que poden pintar la societat amb els
colors i les paraules que vulguin, tot
junt una paradoxa que segurament
George Orwell, no hauria imaginat ni
en els seus delirants escenaris. Quan
ell escrivia, molts cops pensava en la
dictadura de Stalin.

TERRITORI
· Regidoria de Medi
Ambient
· Regidoria de Sanitat

6
10

· Regidoria de Planificació del 11
Territori i Obres
POBLE
· Regidoria d’Esports

13

· Regidoria de Benestar Social 14
· Racó de les Escoles

15

· Racó de les Llars

17

· Regidoria de Gent Gran

18

· Regidoria Promoció
Econòmica

21

· Benvinguts a Subirats

22

· Regidoria de Joventut

24

· Regidoria de Turisme

25

· Regidoria de Cultura

29

· Regidoria de d’Igualtat i
Ciutadania

34

EL RACÓ DE LES ENTITATS

35

PLE MUNICIPAL

37

GRUPS MUNICIPALS

39

AGENDA CULTURAL

43

L’ENTREVISTA

44

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Data d’impressió:
18 de desembre de 2017
Disseny i maquetació:
Azor Creatius Gràfics
D.L.: B-25.354-1979

desembre 2017

Els que ja tenim una edat recordem
també la pel·lícula de François Truffaut “Fahrenheit 451”, un altre contra utopia futurista. En aquest cas,
451 graus és la temperatura en la
que crema el paper, ja que una de les
característiques d’aquesta societat futurista, és cremar llibres per controlar
el que aprèn la població. El protagonista és un cremador de llibres que
en comptes d’abandonar-se a l’hedonisme de la futurista societat que
ho té tot, i on no hi manca res, qüestiona el dogma après, on la censura
és adoptada lliurement pels ciutadans
per tal de ser feliços i no amoïnar-se
per les lectures pertorbadores. El
govern persegueix i ataca a tots els
que estimen i aprenen dels llibres, i
el protagonista entra en contacte en
un grup de dissidents que memoritzaran els llibres perquè no es perdi el
seu missatge, transmeten la literatura
oralment esperant el moment en què
la societat retornarà de nou “la cultura”.
Doncs vet aquí, som on som i Espanya no és cap novel·la, però està
3

vivint un episodi d’utilització de la
neollengua que Orwell trobaria fascinant. Amb més de 900 imputats per
corrupció i tot de gent morint “accidentalment” dies abans d’haver de
declarar davant del jutge, hi ha un
Partit que és, amb tota seguretat, el
partit més corrupte d’Europa. Però
cada dia veiem els seus líders oferint
sermons sobre la necessitat que “tothom ha de complir la llei”. On els
sobren molts colors i ens volen imposar els colors del “Nodo”. On s’adoctrina amb una nova veritat, la postveritat que vol canviar el pensament,
aniquilar les idees, esborrar la nostre
llengua, i on l’espoli als museus es viu
com una festa; qualsevol dia ens cremaran els llibres i haurem de recordar
les paraules, i ells cabuts ens fenr-nos
creure que es pel nostre bé, i se’ns
convida a un hedonisme de la vida
fàcil, si no tinguéssim cabòries....
.... un fragment d’un poema de Màrius
Serra: (per aquells que no poden passar el Nadal amb els seus)

No podem acostar les
nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra
de xiprers i de palmes.
En els meandres grocs de lliris,
verds de pau,
sento, com si em seguís,
el teu batec suau
i escolto la teva aigua,
tremolosa i amiga,
de la font a la mar -la nostra
pàtria antiga-.
Bones festes i pròsper any nou.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde

Notícies
Sis cellers de Subirats premiats a
la 5a edició dels Premis Vinari 2017

El passat dia 07 d’octubre es va celebrar la cinquena
edició dels Premis Vinari 2017 a l’Auditori de Vilafranca
del Penedès. Aquest certamen valora un total de 870
referències de 235 cellers per tal de guardonar-ne els
millors de Catalunya.

Viticultors en la categoria d’escumosos gran reserva.
Cellers Carol Vallès, en la categoria d’escumosos d’antigues reserves, i finalment el celler Eudald Massana Noya
en la categoria de vins dolços, rancis i de postres.
Des de l’Ajuntament de Subirats felicitem i donem l’enhorabona als cellers premiats per la bona feina que fan,
tant per promocionar la cultura del vi i del cava, com per
donar a conèixer el paisatge on treballen, i per tant el
municipi de Subirats.

En aquesta edició els cellers de Subirats van tenir una
nit daurada. Sis cellers del nostre municipi van ser guardonats en diverses categories. Concretament, van rebre
premi els cellers: Fèlix Massana Ràfols, Llopart i Castellroig en la categoria d’escumosos rosats. El celler Oliver

Vols col·laborar amb
la Marató de TV3?

Nou Servei de Correu
per a incidències
de via publica

El dia del Subirats Tasta’l hi havia a la fira una urna per
poder fer aportacions a la Marató de TV3 entrant en el
sorteig d’unes obres cedides per artistes de Subirats.
Hem ampliat aquest termini, pots fer les teves aportacions fins el dia 31 de gener a la recepció de l’Ajuntament. Anima’t, la investigació es necessària.

Si detecteu alguna incidència a la via publica, fanal
que no funciona, mobiliari malmès o qualsevol desperfecte podeu enviar un correu a
manteniment@subirats.cat
Aquest servei s’ha posat en marxa per tal de poder
agilitzar el procediment de comunicació d’aquestes
incidències i resoldre-les en la major brevetat possible.
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Ordenances i calendari fiscal 2018

Durant el ple extraordinari del passat mes d’octubre de
la corporació municipal es van aprovar inicialment les
ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2.018. Pel
proper any la majoria de tributs i taxes s’han congelat.

A més s’ha aprofitat aquesta nova modificació per realitzar petits canvis de redacció en el text per adaptar-lo
a la normativa legal. Modificacions que vénen recollides
i recomanades per l’ordenança tipus que marca la Diputació de Barcelona.

Únicament s’ha aprovat un increment del 2% de l’impost de bens immobles (la seva recaptació representa
una part molt import del capítol d’ingressos del pressupost municipal) i un 1,6% de mitja a la taxa pel subministrament d’aigua per tal d’adequar els ingressos a
les despeses. Després de 2 anys amb la totalitat dels
impostos i taxes congelats s’ha decidit fer aquest petit
ajust per intentat anivellar els ingressos a les despeses
del consistori i no generar cap desequilibri econòmic.

Un cop aprovades les ordenances fiscals, el passat dimecres 22 de novembre, la junta de govern local va
aprovar el calendari fiscal per al proper any 2018.
El calendari fiscal aprovat és pràcticament idèntic a
l’existent però tenint en compte les propostes que ens
ha fet arribar l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, encarregat de la recaptació.

El principal objectiu de la recaptació d’aquests impostos es mantenir la qualitat de vida i el nivell de serveis
que té el municipi, mantenint la correspondència entre
despeses i ingressos, per tal d’evitar que dispari l’endeutament. L’increment més important es el que te a
veure amb el preu dels aforaments, al voltant del 6%,
que serà compensat amb una campanya de bonificació
del preu per al traspàs del aforament a comptador.

Modificacions que són per adaptar-lo a les característiques del nostre municipi.
En el quadre adjunt s’indiquen els períodes en què s’ha
de pagar cada tribut, així com les dates en què rebran
els rebuts aquelles persones que els tinguin domiciliats.

Calendari fiscal per a l’exercici de 2018
Tributs a cobrar per padró 2017. Quan? GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

DE L’1 DE MARÇ
AL 4 DE MAIG
DEL 2 DE MAIG
AL 5 DE JULIOL

Impost sobre béns immobles urbans
DATA DE LES DOMICILIACIONS

1/6

2/11

DEL 2 DE MAIG
AL 5 DE JULIOL

Taxa de gestió residus domèstics
DATA DE LES DOMICILIACIONS

1/6

2/11

DEL 2 DE MAIG
AL 5 DE JULIOL

Taxa de gestió residus comercials
DATA DE LES DOMICILIACIONS

1/6

Taxa cementiri municipal

DEL 2 DE MAIG
AL 5 DE JULIOL

Impost béns immobles caract. especials

DEL 2 DE MAIG
AL 5 DE JULIOL

2/11

Impost sobre activitats econòmiques

DEL 17 DE SETEMBRE
AL 19 DE NOVEMBRE

Impost sobre béns rústics

DEL 17 DE SETEMBRE
AL 19 DE NOVEMBRE
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Manteniment de parcel·les i solars
Regidoria de
Medi Ambient
L’ordenança municipal reguladora
de la conservació, neteja i tancat
de solars i parcel·les obliga als propietaris de solars a mantenir-los en
condicions de seguretat i ornat públic, tenint controlada la vegetació,
flora i fauna i mantenint la parcel·la
lliure de residus. (article 7).
Així mateix, hi ha vàries 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)
Per tant...

És responsabilitat del propietari
mantenir en condicions el seu solar o parcel·la
A tals efectes…
- Cal controlar la vegetació que hi
creix (cal anar fent neteges o desbrossades del solar periòdicament).
- 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 mosquit (per exemple, si hi ha basses o
piscines abandonades cal buidar-les o
tractar l’aigua).
- Cal evitar que hi hagi la presencia
d’altres animals indesitjables (com per

exemple rates).
L’objectiu de mantenir en bones
condicions les parcel·les i solars
és minimitzar els riscos (per incendis, danys, molèsties als veïns,
presència de fauna no desitjada,...).
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 de que solucionin
les mancances que correspongui.
Si no es du a terme l’actuació en el
termini estipulat en el requeriment,
es poden imposar multes coercitives de fins a 3.000 euros.

VARIACIÓ HORARIS PORTA A PORTA,
CAMPANYA DE NADAL 2017/18
A continuació s’indica la relació de festius de la campanya Nadalenca (en els que no hi haurà recollida de la brossa Porta
a Porta), i els dies que es compensa fent una recollida general de rebuig+orgànica a tot el municipi.
DIA FESTIU...

					RECOLLIDA GENERAL...

Dilluns 25 desembre					Dissabte 23 desembre
Dimarts 26 desembre					Dimecres 27 desembre
Dilluns 1 gener 					Dimarts 2 gener
Dissabte 6 gener					Dilluns 8 gener
Dilluns 29 gener (*festa local)				Dimarts 30 gener

*Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual
de recollida pot veure’s modificat ja que cal recórrer tot
el municipi.
Es recomana treure la brossa la nit anterior.
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Manteniment parcel·les municipals,
urbanització Casablanca sud
Donat que es va detectar que hi havia diverses parcel·les
de la Urbanització Casablanca de propietat municipal, i que
presentaven una falta de manteniment, es va creure necessari procedir a fer-ho, mitjançant una desbrossada general
i en alguna d’elles fent una selecció dels arbres (seguint els
mateixos criteris que en la franja contra incendis).

portant que l’Ajuntament prediqui amb l’exemple, i mantingui les seves parcel·les, tal com han de fer també els
propietaris particulars amb les seves...
En total, s’ha actuat en una superfície total de 55.000 m2
aproximadament. El cost total ha estat de 15.000 euros,
finançats amb fons propis de l’Ajuntament. Els treballs han
estat realitzats per l’empresa SERFO-ESMI, SL.

A banda de la minimització de riscos, és especialment im-

OBSEQUI

2 PAQUETS 60
DE BOSSES bosses
COMPOSTABLES
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Campanya per a la prevenció
de bosses de plàstic als comerços
L’Ajuntament des de ja fa uns anys, té
establert uns convenis de col·laboració amb diversos establiments de tot
el municipi per a la distribució de bosses compostables a un preu fixat, per
tal de facilitar a la població la recollida
de la fracció orgànica.
Recentment des del Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Subirats s’ha iniciat una
campanya (parcialment subvencionada per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya) per al foment
de la recollida de la fracció orgànica i

la reducció de residus.
Concretament, una de les actuacions
dins d’aquesta campanya, amb col·laboració dels comerços adherits a la
xarxa de venta de bosses compostables, és la distribució de 25.000
bosses compostables amb nansa als
comerços, per tal de que puguin ser
entregades gratuïtament als clients
per a les compres que realitzin.
Aquestes bosses, elaborades a partir de midó de blat de moro, a banda
d’evitar la proliferació de les bosses
de plàstic convencionals, també són

aptes per separar les restes de menjar
a casa i contribuir així amb la recollida
selectiva de la fracció orgànica.
Així doncs, s’aconsegueix un doble
objectiu:
- Sensibilització a la població i foment
de la recollida de la fracció orgànica
- Estalvi de bosses de plàstic d’un sol
ús i foment de la prevenció de residus
Agraïm la col·laboració de tots els
comerços implicats en aquesta campanya.

EDICTE
Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:
• Projecte de Creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de Lavern
redactat per l’arquitecta Alba Duran Mitjans.
• Projecte executiu de la segona fase de les obres de reforma de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal redactat per
Espai 3 Arquitectura i Gestió , S.C.P.
• Projecte de pavimentació del carrer Hostalets de Cantallops redactat per l’arquitecte Josep Cartró Boada.
• Projecte d’adequació de la plaça i del carrer La Vall a Cantallops redactat per l’arquitecte Josep Cartró Boada.
Subirats, 17 de novembre de 2017					
Pere Pons i Vendrell,
										Alcalde-President

OBSEQUI:

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

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

3 PAQUETS DE BOSSES
COMPOSTABLES

NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni impressions.
Termini màxim fins al 31 de març de 2017)
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Estadístiques sobre
la recollida de residus
Recentment han estat publicades les
dades oficials relatives a recollida de
residus municipals corresponents al
2016 per part de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.
Podeu consultar tots les dades a la
web: http://estadistiques.arc.cat/ARC/
En el cas de Subirats cal destacar que
el % global de recollida selectiva ha
disminuït (passant del 55% al 43%).
Així doncs, preocupa el fet que la fracció resta ha anat incrementant-se, en
canvi l’orgànica s’ha anat mantenint
en els darrers anys (sent clarament
millorable).
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 Tn de rebuig entrada a abocador (fins a passar dels 30€/tn actuals
a uns 50€/tn a l’any 2020). Per tant,
en cas de seguir aquesta tendència,
els costos de la gestió de la brossa
aniran incrementaran any rere any, fet
que repercutirà a tots els veïns.
Un altre aspecte negatiu a destacar és
que Subirats és un dels municipis de
la comarca amb una major generació
de residus. En total, al 2016 s’han generat de promig 595kg/habitant (la
mitja de generació a Catalunya és al
voltant de 495kg/hab). Per tant, un
dels objectius (a banda d’incrementar
la recollida selectiva) ha de ser la disminució de la generació de residus.
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També s’ha detectat que hi ha nombrosos abocaments (o abandonaments) de residus fora dels contenidors corresponents. Cal recordar
que l’Ajuntament de Subirats ofereix
un servei gratuït de recollida d’andròmines 1 cop al mes, així com un
servei de recollida de poda als nuclis
concertat, a banda de disposar de la
deixalleria municipal. Abandonar residus fora dels llocs autoritzats és un
fet sancionable, a banda de que perjudica a tothom.
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).

Territori

Regidoria de
Sanitat
La Llei de protecció dels Animals i
l’Ordenança municipal, determinen
que els posseïdors d’animals domèstics de companyia han de complir un
seguit d’obligacions (identificar-los i
censar-los, vetllar per la bona cura
dels animals, no maltractar-los,
evitar el seu abandonament, recollir les defecacions al carrer, evitar
molèsties...).
S’ha detectat l’incompliment de la
normativa, especialment pel que fa
als següents aspectes:
- presència de molts gossos sense
estar identificats i/o censats, i gossos
perillosos sense llicència municipal.
- molèsties als veïns causades pels
sorolls dels animals (sobretot a la
nit).
- no recollida dels excrements a la via
pública.
- alimentar gats a la via pública.
Així doncs, a nivell informatiu destaquem les següents condicions i
obligacions vers a animals de companyia establertes en l’ordenança
municipal:
*Segons l’ordenança reguladora de
la tinença d’animals domèstics, els
propietaris dels animals de companyia els han d’inscriure en el cens municipal d’animals en el termini màxim
de trenta dies a partir de la data de
naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal. El propietari o
posseïdor que faci la inscripció haurà
d’aportar les seves dades, els document acreditatiu de la identificació de
l’animal i, si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós, la documentació especifica requerida per
aquest tipus d’animal. (art. 48).
*Els gossos i gats i altres especies
d’animals, si s’escau, han d’estar
identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació
d’un microxip homologat. (art. 50)

Circular informativa
sobre tinença
d’animals domèstics
*L’Ajuntament de Subirats permetrà la
tinença d’animals de companyia sempre que la seva presència no representi
un risc, un perill o incomoditat per a
altres persones o animals de forma que
es compleixin les condicions que es
fixen en l’Ordenança (art. 4)
*La persona responsable d’un animal
és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a
les coses, a les vies i als espais públics
i al medi natural en general (art. 11.1)
*ARTICLE 12: Responsabilitats pel
que fa a la convivència
1- Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries
perquè la tranquil·litat dels seus veïns
no sigui alterada pel comportament
dels seus animals.
2- Es prohibeix des de les 22h fins a les
8h deixar en patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts animals
domèstics que amb els seus sons, crits
o cants destorbin el descans del veïnat.
3- Es prohibeix deixar sols en patis,
terrasses i balcons els gossos que per
la seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats, encara que sigui en hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdors
tindran cura, en tot cas, que ni sols ni
en la seva presència, aquests animals
molestin al veïnat.
*Article 20. Alimentació a la via pública
No es permès alimentar de manera
general els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a la via pública, parcs,
solars o altres espais similars, amb excepció de les zones que l’Ajuntament
establirà a aquest efecte, a les quals
per raons sanitàries i d’higiene, s’haurà
de fer seguint els criteris establerts pel
municipi.
En el Títol IX: Règim Sancionador,
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s’estableix el règim d’infraccions, i
es detallen els motius que poden ser
motiu d’obertura d’expedient sancionador, sent destacables els següents:
Infraccions lleus (art. 62)
• 1) La tinença d’un animal de companyia sense que estigui inscrit al registre censal
• 6) No dur identificats els gats, els
gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits
establerts la Llei de protecció dels
animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
• 17) No evitar la fugida d’animals.
• 22) No inscriure el gos considerat
potencialment perillós en el Registre
específic del municipi.
• 26. Alimentar els animals a les vies
o espais públics
Infraccions greus (art. 63)
• 27) Portar als gossos considerats
potencialment perillosos deslligats
i sense morrió a les vies públiques,
en les parts comunes dels immobles
col·lectius i en els llocs i espais públics en general.
• 28) No contractar l’assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
• 31) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt
de vista de seguretat, que presentin
perill, o/i molèsties greus pel veïnat o
altres persones
Infraccions molt greus (art. 64)
• 12) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.

La quantia de les sancions, segons
l’article 67, serien les següents...
1.- Les sancions derivades de les in-

TotSubirats
75

fraccions administratives a aquesta
ordenança i a la Llei de protecció
d’animals poden ser sancionades:
a) Amb multes de 150 a 300 euros
considerades lleus.
b) Amb multes de 301 euros fins a
2.000 les considerades com a greus,
llevat dels apartats 31) a 38) i el 39)
quan no es refereixi a infraccions tipificades en la Llei de protecció dels
animals que se sancionaran amb
multes de 401 a 1000 euros.
c) Amb multes de 2001 fins a 15.000
euros les considerades coma molt
greus, llevat de l’apartat 13) que
se sancionarà de multes de 1001 a
2000 euros quan la reincidència a la
que es refereix tingui com a base els
apartats 31 a 38.

2.- Les sancions derivades de les infraccions administratives contingudes
en aquesta ordenança i que afectin
a la tinença de gossos potencialment
perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 60,10 a les 150,25
euros les considerades lleus.
b) Amb multes de 150,25 euros fins
a 1.502,53 les considerades com a
greus.
c) Amb multes de 1.502,53 fins a
30.050,61 euros les considerades
com a molt greus.
Mitjançant aquesta circular s’informa
a tots els veïns dels incompliments
més freqüents, per tal que prenguin
les mesures corresponents per regu-
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laritzar la seva situació en cas de
ser necessari, i/o que puguin corregir els mals hàbits adquirits.
D’altra banda, els informem que
pròximament s’iniciarà una campanya d’inspecció,
en la que
s’emetran els requeriments oficials
així com els corresponents expedients sancionadors per les infraccions que siguin detectades.

Finalment, recordem que el cens
municipal d’animals domèstics és
obligatori i és un tràmit GRATUIT, i
que tots aquells que tinguin el seu
animal censat a Subirats poden
passar per l’Ajuntament a recollir
gratuïtament bosses per a la recollida dels excrements.

Restem a la seva disposició per
resoldre tots els dubtes que puguin tenir. Poden contactar amb:
SERVEI DE MEDI AMBIENT
I SOSTENIBILITAT
mediambient.subirats@diba.cat
Tel. 93 899 30 11

Regidoria de
Planificació
del Territori i
Obres

Obres de rehabilitació de l’estació
de Lavern com a oficina de turisme
i de formació de vestidors a l’edifici
de lloguer de bicicletes

El mes de setembre passat van començar dues obres a la
zona de l’estació de Lavern per a dinamitzar el turisme al
municipi: la reforma de l’oficina de turisme a l’edifici de
l’estació i la formació de lavabos a l’edifici de lloguer de
bicicletes. Aquestes obres estan subvencionades pel Departament d’Empresa i coneixement de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. La reforma de l’oficina de
turisme consisteix en la remodelació integral de l’interior
per actualitzar les instal·lacions. Aquesta oficina constarà
d’un local d’atenció al públic, un despatx, una sala de reunions, un arxiu i uns lavabos. La formació de vestidors
a l’edifici de lloguer de bicicletes consisteix en la reforma
del garatge existent creant dos vestidors i dos lavabos.

Les obres estan gairebé acabades i es preveu que puguin
començar a utilitzar-se a mitjans del mes de gener proper.
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Territori
Primera fase d’obres
del projecte d’adequació de la zona comunitària
de la Urbanització Can Rossell

L’espai resultant pot ser usat com a espai de reunió social, representació d’espectacles a l’aire lliure o bé per a
la pràctica esportiva. També es millorarà l’accessibilitat
a l’espai dels veïns i dels serveis de manteniment municipals.

Durant el mes de novembre i desembre s’ha elaborat i
tramitat el projecte d’adequació de la zona comunitària
de la urbanització. Aquest projecte és coherent amb l’estudi de distribució d’espais elaborat prèviament i que
contemplava tant l’espai de la plaça de la Font com l’espai on hi ha els contenidors i l’esplanada inferior.

Properament s’encarregarà l’execució de la primera fase
d’obres d’aquest projecte. Es preveu que les obres puguin començar entre el febrer i el març del 2018.

El projecte està format per dues fases d’obra. La primera
fase consisteix en adequar el terreny de l’esplanada inferior, realitzar la pavimentació amb formigó lliscat d’una
àrea de joc esportiu de mides 32,70 x 20,00 metres
i facilitar l’accés dels veïns a l’espai. A banda i banda
d’aquesta àrea de joc pavimentada, s’adequarà dues esplanades sense pavimentar.

El cost total de les obres és de 41.000 euros. Per al finançament de part de l’obra el municipi ha sol·licitat un
ajut econòmic a la Diputació de Barcelona.
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11ª edició de la cursa solidària país
del cava 2017
Regidoria
d’Esports
Diumenge 29 d’octubre es va realitzar la 11ª edició de la Cursa
Solidària País del Cava, cursa de
13,5km, amb sortida a Vilafranca
del Penedès, i arribada a Sant Sadurní d’Anoia.
La participació d’aquesta edició ha
estat de 1.500 persones, amb un
rècord de recaptació de 15.704
euros.
Els beneficis de la cursa com cada
any, s’han donat íntegrament a la
Marató de TV3 que s’emetrà el proper 17 de desembre i destinarà els
fons a la investigació de malalties
infeccioses, que causa una de cada
tres morts al món.
L’Ajuntament de Subirats ha col·la-

borat un any més en aquesta cursa
solidària amb un avituallament a l’alçada del restaurant Sol i Vi, i amb “gran
premi Subirats capital de la vinya”,
que consisteix en un paquet de visites

enoturístiques per al millor equip
femení, masculí i per l’equip més
nombrés. Els guanyadors han estat
l’Esportiu Penedès en les tres categories.

Cursa de les caves i Serralats cursa i
caminada de muntanya de Lavern

ses de 5km, 10km, la de muntanya que eren 17,5km i més
85 caminadors. Fent un total de 435 atletes, augmentant
les inscripcions de l’any anterior.

Un any més varem tenir la cursa de les caves el passat 5
de novembre que arriba ja la seva setena edició i la tercera
edició de la cursa de muntanya de Serralats. Aquest any
per primera vegada varem tenir la caminada de muntanya
amb 12,5 km.

Els guanyadors en les diferents curses varen ser a la cursa
de 5km, primer a la general masculí Sergio Garcia amb un
temps de 17’55’’ i en categoria femení Laura Palleja amb

Aquest any varen participar 350 corredors entre les cur13

Poble
Adrià Colomer amb 1h26’55’’, en segon lloc Toni Pallarès amb 1h25’02’’ i en primer lloc Dehez Amaury amb
1h25’01’’ en categoria femení el tercer lloc va ser per Silvia Pérez amb 1h48’55’’, el segon per Gemma Raventós
amb 1h48’44’’ i el primer lloc per Carme Ballesteros amb
1h47’18’’cal destacar també que el primer local masculí va
ser per Esteve Pi amb 1h39’52’’. L’organització de la cursa
demana disculpes per totes les molèsties que hagin pogut
sorgir durant la matinal atlètica viscuda a Lavern.

un temps de 23’23’’ i els locals varen guanyar en categoria masculí Marc Segura i en femení Maria Montaner. En la
cursa de 10km els guanyadors absoluts masculins varen
ser en tercer lloc David Borràs amb un temps de 38’28’’,
en segon lloc Josep Martínez amb 36’27’’ i en primer lloc
Albert Pascual amb 34’38’’ en categoria femení el tercer
lloc va ser per Aïda Solà amb 43’38’’, el segon lloc per
Laia Conesa amb 43’03’’ i el primer lloc per Mercè Guerra
amb 40’25’’pel que fa els locals el primer masculí va ser
per Albert Sardà amb 40’09’’ i la primera femení va ser
per Violant Munné.

Volem Agrair a tots els voluntaris, Adf, protecció civil, corredors, col·laboradors i patrocinadors, tots ells amb el seu
granet de sorra s’han aconseguit aquestes 6 edicions de la
cursa de les caves. Ús esperem l’any vinent.

Cal destacar també que en aquesta categoria va córrer
un atleta de 82 anys Isidre Ferrer, tot una demostració
de valentia, esforç i coratge. A la cursa de muntanya els
guanyadors absoluts masculins varen ser: en tercer lloc

Regidoria de
Benestar
Social

Associació Cursa les Caves de Lavern

Ajuts per arranjaments a les llars i
ajudes tècniques, destinades a gent gran
i persones discapacitades

Des de fa diversos anys l’Ajuntament de Subirats, ha consolidat aquesta actuació amb l’objecte de concedir ajuts
econòmics per alleugerir la despesa de les persones majors de 65 anys amb un grau de dependència reconegut
segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència (grau I, II o III) o una discapacitat
igual o superior al 33% (segons certificat de discapacitat
de la Generalitat de Catalunya)

sos, amb dificultats de mobilitat per tal de millorar les
condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, que han estat realitzades entre l’1 de gener
de 2012 i el 31 d’octubre de 2017. Han estat objecte
d’aquests ajuts: l’adaptació de banys, plataforma pujaescales... I també, s’han aprovat ajuts per a les despeses
originades per l’adquisició d’ajudes tècniques que facilitin
el desenvolupament de l’autonomia i millorin la qualitat
de vida dels destinataris, que han estat realitzades de l’1
de gener 2012 al 31 d’octubre de 2017. Aquests ajuts
han consistit en bonificacions per a comprar llit articulat,
matalàs antiescares, cadira de rodes, caminador, trapezi,
cadira de dutxa i tractaments específics vinculats amb la
discapacitat que pateix la persona sol·licitant.

Aquest any 2017, s’han atès 11 sol·licituds econòmiques destinades a les despeses originades per les obres
d’arranjament de les llars habituals de les persones grans
amb dependència o discapacitades, i en ambdós ca-
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Racó de les Escoles
Escola de Lavern:
Tallers d’art

Aquest nou curs a l’Escola Subirats
hem iniciat un nou projecte anomenat Tallers d’Art. Enguany, l’Educació
visual i plàstica ha fet un gir de 180
graus a l’escola.
Hem escollit un tema principal: “Un

món per les persones”, a partir del
qual en deriven vuit tallers diferents.
Els alumnes s’agrupen en vuit grups,
barrejant tots els cursos. Així cada grup
té alumnes de les diverses edats.
Cada taller utilitza tècniques diferents
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per expressar que el Volem un món
on hi tenen cabuda totes les persones, siguin d’on siguin, pensin com
pensin i vinguin d’on vinguin. Un
món on l’amor, el respecte i la felicitat
omplin els dies.

Poble
Escola Montcau:
La castanyada a l’escola el Montcau d’Ordal

El dilluns 30 d’octubre al matí, tots els nens i nenes des de
P-3 fins a 6è, de l’escola El Montcau, van ferpanellets per
preparar la celebració de la Castanyada.

Vam preparar un joc de pistes per poder trobar els panellets que estaven amagats a diferents places del poble.
Per organitzar-lo van fer tres grups amb dues castanyeres
a cada grup; un grup era Infantil, un altre cicle inicial i el
tercer cicle mitjà.

Van fer set grups on els alumnes eren de totes les edats
per poder fer panellets de gustos diferents, els quals eren:
de cirera vermella, de xocolata, de coco, de sucre, d’ametlla i de codony.

Un cop trobades totes les caixes ens vam reunir al pati de
l’escola vella on vam repartir i menjar els panellets.
Els de sisè s’ho van passar molt bé amb aquesta tradició,
fent creure als més petits que eren castanyeres de veritat.

A l’endemà a la tarda, el dimarts 31, els nens i nenes de
sisè es van disfressar de castanyeres amb l’ajuda dels companys de cinquè.

Alumnes de cicle superior

Novetats escolenques!
En arribar a l’escola el primer dia d’aquest curs 20172018 ens van trobar una agradable sorpresa, els halls de
l’escola estaven transformats en racons més moderns i
“molons”. La paret estava pintada d’un blau càlid, hi havia mobles blancs amb revistes i quadres decoratius donant-nos la benvinguda i sofàs fets de palets. Al sostre hi
havia penjades làmpades de paper.

aprofitar per conèixer a altres companys de la ZER i d’altres
escoles i vam aprendre frases com “this is not a circle, this
is a potatoe”, “hellogays”, també vam aprendre una cançó
anomenada “pizza-men”.
També aquest any estem fent cada dia uns minuts de meditació. Això ens ajuda a tranquil·litzar-nos i deixar d’estar
nerviosos, a solucionar alguns problemes, a treballar més
concentrats...

Una altre novetat d’aquest curs ben rebuda i mai esperada
ha estat que els alumnes de sisè van gaudir d’unes meravelloses colònies lingüístiques d’anglès. Vam gaudir de 3
dies d’activitats gratuïtes a l’alberg de Coma-ruga. Vam

Alumnes de cicle superior
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Racó de les Llars

La tardor és una de les estacions de l’any que ens brinda
una gran varietat de colors, començant pel verd, passant
pel groc, vermell, taronja i acabant amb el marró. Com
cada any, aquesta és una estació esplèndida per poder
treballar amb els infants. Aprofitant que els dies de fred
encara no han arribat, podem anar al bosc a observar
els canvis que aquesta fa a la natura que ens envolta i
gaudir de tota la varietat de fruits que ens proporciona
(magranes, moniatos, castanyes, ametlles, codony, taronges, avellanes...).

aprenguin i descobreixin tots aquests canvis a través de
l’experiència directa, de les sensacions físiques, de tot
allò que els arriba pels sentits, i per aquest motiu intentem facilitar-los totes les circumstàncies i oferir situacions per fer-ho possible. Fem sortides al nostre entorn
més proper per poder observar què els hi passa als arbres i escoltar el “crec-crec” de les fulles, experimentem
amb fruits com la magrana i el moniato, entre d’altres, i
en descobrim la seva textura, olor, color..., celebrem les
tradicions populars relacionades amb aquesta època fent
panellets i celebrem la castanyada amb l’arribada de la
castanyera.

A les llars d’infants de Subirats pretenem que els infants
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Poble
Parades del bibliobús Montau 2018

HORARIS
Ordal i Lavern: dijous alterns,
d’11 a 13.30 hores
Sant Pau: dimecres, cada
15 dies, de 16 a 19 hores

Regidoria
de Gent Gran

		
Gener		
Febrer		
Març		
Abril		
Maig		
Juny		
Juliol		
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

LAVERN
11-25		
8-22		
8-22
5-19		
3-17-31
14-28		
12-26		

ORDAL		
4-18		
1-15		
1-15
12-26		
10, 24
7-21		
5-19

SANT PAU
10-24
7-21
7-21
4-18
2-16-30
13-27
11-25

6-20		
4-18		
15-29		
13		

13-27
11-25
8-22		
20		

5-19
3-17-31
14-28
12

Estimula la ment!

Al gener s’inicia un curs d’estimulació cognitiva a Sant
Pau impartit per la subiratenca Carme Massana, amb llarga experiència en aquest camp. El curs va adreçar a persones de més de 60 anys amb inquietud per estimular
la ment a través del treball cognitiu dirigit i acompanyat.
L’estimulació cognitiva s’emmarca en la recomanació experta de prevenir el deteriorament de la ment a través
del treball formatiu com a reforç de l’estimulació vivencial, especialment si aquesta no aporta un treball suficient. Tot i que la gent gran cada vegada és més activa

socialment, és habitual caure en rutines i acomodar-nos
en repetir allò que tenim facilitat per fer. El curs d’estimulació cognitiva és un espai de petits reptes i de nous
coneixements per exercitar saludablement el cap. El curs
s’iniciarà el gener, disposarà de 15 places i es durà a
terme el dimecres de ¾ de 5 a les 6 de la tarda a les
escoles velles de Sant Pau d’Ordal. Les inscripcions estan obertes a l’Ajuntament i si s’exhaureixen les places
s’obrirà una llista d’espera.

Taller d’Smartphone
8 i 15 febrer 2018 a l’Ajuntament
El proper mes de febrer es realitzarà un curs d’iniciació als telèfons
smartphone a l’ajuntament de Subirats obert a tots els veïns i especialment adreçat a gent gran. Concretament seran 4 hores repartides en
dos dijous, el 8 i el 15 de febrer, de 18 h a 20 h.
El curs és gratuït i per participar-hi caldrà inscriure’s a l’ajuntament
presencialment o per telèfon, i indicar el nom i el número de telèfon.
Les places són limitades!
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Tallers d’educació ambiental per a gent gran
Al llarg del primer trimestre del curs s’han realitzat quatre
tallers d’educació ambiental. Treballant la idea de la reutilització es va fer un taller de forjats de cartró a Sant Pau i
a Ordal a partir de cartrons de paper de cuina i vàter; un
taller de sabó a Casablanca a partir d’oli usat; i un taller

de bijuteria a partir de càpsules de cafè, suro i cartró de
capses de cereals a Can Batista. Aquests tallers es van poder realitzar gràcies a la col·laboració de la Mancomunitat
Penedès-Garraf.

La sexualitat es jubila?
El dilluns 18 de setembre el psicòleg expert en sexualitat de l’empresa Quantum Daniel Borrell va inaugurar
el curs a les antigues escoles de les nenes d’Ordal remodelat recentment i que ara funciona com a espai per
a la gent gran. La conferència “La sexualitat es jubila?”
va ser especialment interessant i es va repetir als nuclis
de Sant Pau d’Ordal i Casablanca amb una participació

total de 40 persones. En el cas d’Ordal, la conferència es
va completar amb una sessió de Tapersex, duta a terme
per l’empresa Carmanyola picant, en que es va parlar de
diversos productes per al benestar íntim i sexual, com
ara els lubricants, d’exercicis i estris per a la millora de la
musculatura de la pelvis externa i interna, i altres objectes per al joc i l’estimulació sexual.

Curs Descobrint l’Òpera
Fins a 25 veïns dels nuclis de Can Rossell, Ordal i Sant Pau
d’Ordal van participar al curs Descobrint l’òpera, conduit
pel músic Tomás Melendo de l’entitat Calaix de cultura. El
curs, de 12 hores de durada, repartides en 6 sessions, es
va desenvolupar entre els mesos d’octubre i novembre i va

permetre fer una aproximació historia a la creació i evolució de l’òpera i gaudir de diverses projeccions d’escenes
operístiques de diversos autors. Des de la regidoria de
gent gran s’està organitzant una sortida a l’òpera de cara
al primer trimestre del 2018.
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Xerrades informatives per a gent gran
Els mesos d’octubre i novembre la gent gran de Subirats
dels nuclis de Can Rossell, Ordal, Casablanca i Can Cartró
ha acollit diverses xerrades informatives en que s’han tractat temes tant diversos com ara les finances, l’alimentació,
els sentits en la vellesa, la Felicitat, els accidents a la llar o
les malalties infeccioses. Les sessions han estat conduïdes
per experts com ara infermers, biòlegs, economistes i psicòlegs, de la mà de l’associació de consumidors ADICAE,
l’empresa de formació Ciència Divertida, la Fundació Marató i l’empresa de psicologia Quantum.

Millorant capacitats mentals per envellir millor
Aquesta tardor, els nuclis de Can Rossell, els Casots,
Can Cartró i Lavern han desenvolupat un total de 12
sessions d’estimulació cognitiva especialitzada. Han

estat dirigides per l’equip multidisciplinari Millora’t que
treballa estimulant les capacitats mentals per a un millor envelliment de la població.

Primeres actuacions als nuclis de Torreramona,
Ca l’Avi i El Rebato
Enguany, concretament a l’inici del curs 2017/2018, s’han
dut a terme les primeres actuacions en matèria d’estimulació cognitiva i envelliment actiu als nuclis de Ca l’Avi,
Torreramona i el Rebato. D’una banda, la periodista i escoltadora Montse Bueno s’hi ha apropat amb el projecte

“Llegat de poble” per recollir per transmissió oral les vivències col·lectives i personals dels veïns. D’altra banda,
el psicòleg Dani Borrell hi ha fet un primer contacte per
parlar de l’envelliment actiu, les seves motivacions i importància.
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Èxit de visitants en la 13ena edició
del Subirats Tasta’l

L’edició d’enguany del Subirats Tasta’l va ser tot un èxit,
visitants del municipi, de la comarca i d’arreu van venir
a gaudir del dia, de la gastronomia i de la cultura del
nostre municipi.
El programa d’activitats del 13è Subirats Tasta’l era farcit
de propostes per a tots els públics.
Durant el 13è Subirats Tasta’l el Museu d’Esperanto de
Subirats va oferir noves visites guiades gratuïtes per a
ampliar el ventall d’activitats que es podien realitzar durant la mostra.
Els visitants que van voler tenien a la seva disposició una
Ruta sostenible en bicicleta elèctrica, cicloturisme entre
vinyes pels voltants de Sant Pau d’Ordal.
Al espai Cal Saldoni els amants de la vinya van poder fer
un tast Guiat de Caves Rosats i un maridatge anomenat
Tasta Subirats amb vins, caves i degustacions dels cellers
i restaurants locals.
Una de les novetats d’enguany tots els visitants van poder gaudir d’un espai chill out habilitat amb taules de
fusta i bales de palla on van poder prendre les seves
degustacions o simplement descansar. També com a novetat i aprofitant que aquest any se celebraven els 1.100
anys del Castell de Subirats, la coral de Lavern va oferir
un concert de musica medieval a l’església de Sant Pau
d’Ordal i els grups de teatre “En Obres de Lavern“ i “La
Companyia es Grata de Can Rossell” van fer l’animació
teatral de carrer ambientat en l’època medieval, caracteritzats i vestits com els senyors feudals que vivien al

Castell, una vegada més va ser un atractiu potent per
atraure als visitants que van passejar pel centre de Sant
Pau d’Ordal envoltats d’un ambient festiu i familiar.
El racó infantil, va comptar amb activitats molt diverses
per als més menuts. Taller de clown, tallers i jocs relacionats amb la cultura del vi i del cava amb Fem Vinya i com
a novetat d’aquesta edició un taller de petits arqueòlegs
a càrrec d’ArqueoVitis, encarregats de les excavacions
del Pujol d’en Figueres.
A la sala del Centre Agrícola de Sant Pau, es va poder
visitar una exposició anomenada “Punts del Terrer” amb
obres d’artistes subiratencs.
La voluntat de l’Ajuntament de Subirats va ser la d’organitzar alguna activitat per tal de recaptar diners per la
marató de TV3. Cinc artistes dels participants a la fira,
van lliurar una obra per poder sortejar amb butlletes i
destinar els diners íntegrament a la investigació de les
malalties infeccioses, tema que ocupa la marató d’enguany. En diferents punts de la fira es van poder adquirir
aquestes butlletes a un preu de 5 euros.
Cellers, restauradors, elaboradors i artesans van oferir
els seus productes de proximitat i qualitat en una jornada en la que es van servir més de 2.000 degustacions.
El Sr. Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, va fer la inauguració del 13è Subirats Tasta’l a
la sala de plens de l’ajuntament de Subirats, acte seguit
van fer la visita a la mostra, conjuntament amb l’alcalde i
els regidors de Subirats.
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Benvinguts
a Subirats!
L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 17
nens i nenes nascuts al nostre municipi en 2017.
És el nostre desig compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel
naixement d’aquests petits subiratencs i subiratenques.

ANNA PUIG MORALES
11/01/2017
LAVERN

La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar
i arribar a tots els racons del municipi. Creiem que celebrar la
seva naixença i acompanyar en la seva criança és una tasca
de tota la societat.
Des d’aquí felicitem a les famílies i us donem la benvinguda,
perquè ni les vinyes ni el paisatge tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.
(Aquest són els nens i nenes nascuts fins el dia 30 de novembre de 2017, data en que s’ha tancat l’edició de la revista.
Els nascuts després d’aquesta data i fins al 31 de desembre
sortiran al proper número de la revista municipal.)

SULAIMAN (SOULIMANE) GRRA OUGHENNACH
05/05/2017
ORDAL

ENRIC PRATS BENACH
03/06/2017
ORDAL

SIRA MARTINEZ RUBIO
28/07/2017
CAN CARTRÓ

ABRIL PRATS BENACH
09/08/2017
ORDAL

H		

IRIA MAZZIERI HURTAN
21/02/2017
SANT PAU D’ORDAL

SALMA LAHHIT
20/03/2017
CAN CARTRÓ

JULIA HUERTAS RAVENTÓS
24/05/2017
URB. CAN ROSSELL

MARIA CAPELLADES SANS			
01/06/2017
LAVERN

LAIA JOVE FARRAN
22/06/2017
CAN CARTRÓ

CHLOE CRISTINA GALIMANY MACIEL		
03/07/207
CA L’AVI

PAULA PUIG ORPI
01/09/2017
LAVERN

JOAN PAU CABALLE NOGALDA
27/10/201
MUNTANYA RODONA

Poble

Regidoria de
Joventut
ESPAI D’ESTUDI AMB SERVEI DE SUPORT ACADÈMIC A
CASABLANCA

nicipi. Des de l’organització es valora molt positivament i
hi ha interès en donar continuïtat a aquesta iniciativa de
cara al 2018. Des d’aquí també, volem fer una crida a
totes les persones interpel·lades a posar-se en contacte
amb el Servei de Joventut per tal de fer arribar qualsevol
proposta que pugi ser del vostre interès.

Per al proper any 2018, es vol impulsar una Aula d’Estudi
dirigida a joves de 12 a 16 anys al Local Social de Casablanca. Aquest projecte consistiria en l’obertura de l’espai
els dilluns i dimecres en horari de 17:00 a 18:30 per a
que els joves tinguessin un espai per anar a fer els deures
i estudiar en el seu propi Nucli.
A més a més, aquest espai esta dinamitzat per un monitor
de suport acadèmic que dóna als joves un cop de mà en
el que aquests pugin necessitar, bé sigui en el contingut
curricular, suport a les matèries que més els costa, tècniques d’estudi, preparació de treballs i exàmens...
Aquesta iniciativa pretén començar a desenvolupar politiques de joventut especifiques a Casablanca, el nucli que
es troba més allunyat del Servei de Joventut. La proposta
és començar desenvolupant aquest servei acadèmic per
anar tenint presència en el territori.
Si t’interessa aquesta proposta i/o vols més informació
pots posar-te en contacte amb al Servei de Joventut.

VOLS CANVIAR/BUSQUES FEINA?
Coneixes els recursos laborals dels que disposes al teu
poble i per a què serveixen?
Hem estat conscients de què no hem aconseguit fer arribar prou informació sobre el camp laboral als joves del
municipi i per aquest motiu hi ha hagut accions que no
s’han pogut tirar endavant. Actualment hi ha diversos
programes d’ocupació juvenil i recursos impulsats des
de serveis públics i específics en la comarca que tenim a
l’abast però que sovint no coneixem ben bé.
• Garantia Juvenil: Programa d’ocupació juvenil que ofereix ofertes laborals, pràctiques, formació arreu d’Europa
ajustat al teu perfil i al que busques. Cal tenir entre 16 i
29 anys i no està ni treballant (alta de la seguretat social)
ni estudiant (tot hi que en aquest cas recomanem informar-se de si seriem aptes). La inscripció és totalment
gratuïta i cal anar a fer-la amb el DNI al Consell Comarcal (no cal demanar hora). Un cop inscrits, la persona
responsable us guiarà i us ajudarà a buscar el que us
interessa tenint contacte permanent.
• Xarxa Xaloc: És una Xarxa Local d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. Actualment molts serveis públics
i també moltes empreses pengen allà les seves ofertes i
especialment demanen aquests Serveis d’Ocupació que
els busquin persones amb un determinat perfil. La introducció de les nostres dades i currículum és totalment
gratuïta però no ho podem fer nosaltres sols sinó que
hem de demanar hora. Ho podem fer al Consell Comarcal
(cal demanar cita prèvia).
Actualment moltes empreses i serveis, especialment en
la contractació de joves, demanen que estiguin inscrits
a la Garantia Juvenil i també es posen molt en contacte amb els serveis d’ocupació especialment per a feines
arreu de la Comarca. Sovint ens han arribat ofertes però
per a fer els contactes cal que hi estiguem inscrits
Si voleu més informació podeu adreçar-vos al Servei de
Joventut o bé a l’Ajuntament

CICLE XERRADES ‘’PARLEM SOBRE...’’
El dimecres 29 de novembre es va realitzar a l’espai de
l’Esplai els Cargols a Sant Pau d’Ordal la xerrada ‘’Parlem
sobre Pantalles’’ l’ús de la tecnologia entre els adolescents i joves. Va ser impartida per l’educador i psicòleg
Jordi Bernabeu, expert en la temàtica.
Aquesta s’emmarca dins del cicle de xerrades ‘’Parlem sobre...’’ que és fruit d’una aposta que es fa des l’Esplai Sol
Naixent d’Ordal i Esplai Els Cargols de Sant Pau conjuntament amb el Servei de Joventut.
A principis d’any, es va elaborar una enquesta per conèixer
quines eren les temàtiques que amb més preocupació i/o
interès vivien les famílies. Durant l’any s’ha estat buscant
en trobar la persona, el contingut i la metodologia més
encertat al que aquestes van transmetre.
Actualment en aquesta línia de Joventut, s’està apostant
per l’estreta col·laboració entre aquests tres agents educatius, entenent això com una oportunitat per a millorar
algunes de les politiques de joventut que s’hi desenvolupen en el municipi. Hem estat apostant per treballar
temes de sensibilització amb els joves i en conseqüència
també va sorgir la idea en quan a la necessitat d’apropar
el servei a les famílies. El Servei de Joventut és un espai
també obert a aquestes, en quan la línia de suport, assessorament i derivació en qualsevol problema que pugi
estar passant amb el/la jove.
A la xerrada hi van assistir unes 23 persones de tot el mu-

Tècnica de Joventut: Judit Monsalve Fuentes
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00
Contacte: Facebook: Dinamo Subirats
Tlf: 93 817 97 16/ 628 264 481
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Èxit de públic a les Jornades Europees
de Patrimoni 2017 a Subirats

El passat diumenge 08 d’octubre es van celebrar les Jornades Europees de Patrimoni d’enguany i Subirats va
participar amb una visita guiada al castell i un taller familiar dedicat a l’escriptura medieval.
La jornada organitzada per Turisme de Subirats dins dels
actes de la commemoració dels 1.100 Anys del Castell
de Subirats, consistia en dues activitats, per una banda,
la visita guiada al conjunt monumental del Castell de Subirats, i l’altra, un taller pràctic d’escriptura tal com es feia
a l’edat mitjana.
La visita guiada va transcórrer per diferents espais del
conjunt monumental que permetia als visitants descobrir
el passat del municipi així com del mateix castell. A través
de la visita els visitants van gaudir de les vistes extraordinàries que ofereix l’entorn del castell.
Prop de 60 persones van pujar fins al Castell de Subirats per gaudir d’aquesta experiència. Els assistents han
vingut de diferents parts de la comarca, així com d’altres
punts de la geografia catalana, com per exemple del Vallès Occidental i Barcelona. També veïns de Subirats no
van voler perdre l’oportunitat de participar en aquesta
jornada única.

El taller proposava als visitants poder escriure amb tinta i
canya un fragment del document de 917, el primer on es
documenta el castell de Subirats. Una activitat que descobria el tipus de lletra i la tècnica de l’escriptura emprada
durant els temps medievals. De fet, tothom es va poder
endur el seu record en forma de frase escrita en lletra
rodona dels primers segles medievals.

El Castell de Subirats rep visitants atrets per
l’enoturisme en espais singulars
En el marc dels 1100 anys de la primera data documentada
del Castell de Subirats (917-2017), al llarg d’aquest any
2017, s’han programat visites guiades al castell maridades
amb una degustació d’una copa de vi o de cava en finalitzar
la visita.
En l’activitat Castell i Vi, que uneix història i tast, han participat tretze cellers de Subirats. Les referències que els visitants han pogut tastar han sigut tres vins i deu caves, productes de qualitat que s’han ofert en acabar la visita guiada
a la sala del mil·liari. Els cellers participants han sigut: Fèlix
Massana Ràfols, El Mas Ferrer, Cava Guilera, Olivé Batllori,
Oliver Viticultors, Sumarroca, Albet i Noya, Castellroig, Llopart, Esteve i Gibert, Eudald Massana Noya, Cellers Carol
Vallès, i finalment Canals i Casanovas.
En aquesta experiència es podia combinar la història i els
canvis que el municipi ha sofert fins a esdevenir el municipi
que coneixem, amb un tats de vi o de cava en el marc d’un
paisatge i unes visites impressionants.
Des de Turisme Subirats cal dir que la valoració de l’experiència és molt positiva per l’acollida que ha tingut i agraïm
la col·laboració dels cellers participants.
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El nou centre de lloguer de bicicletes a l’estació de tren
surt a concurs públic
L’Ajuntament de Subirats ha tret a licitació el plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques
que han de regir el procediment de licitació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del

nou equipament turístic municipal – punt d’acolliment del
cicloturisme al Penedès i hub de bicicletes. Les bases s’han
pogut consultar a la web de l’Ajuntament, i a través de la
pàgina de Turisme Subirats.
El termini per presentar proposta es va esgotar el passat
27 de novembre. Una vegada es conegui l’empresa de serveis turístics guanyadora del concurs públic es començarà
a treballar conjuntament en la creació de nou producte
turístic. Paral·lament, s’ha encarregat el disseny del nom i
logotip del nou equipament turístic de lloguer de bicicletes a l’estació de tren, aquest encàrrec ha sigut bàsic per
començar a promocionar el nou equipament i establir les
línies estratègiques i objectius de comunicació pel 2018.
Així mateix, s’està treballant en la creació del projecte definitiu de les Rutes Vitivinícoles de Subirats, on es contempla els nous traçats circulars que sortiran de l’estació
de tren. Aquestes noves rutes cicloturístiques disposaran
l’any vinent de nova senyalització que facilitarà la mobilitat
pel municipi.

Membres del Club de Cotxes Antics de Lleida visiten
el Castell de Subirats
El passat 22 d’octubre una trentena de membres del Club
de Cotxes Antics de Lleida van realitzar una sortida pel
Penedès que va incloure la visita Castell de Subirats. Els
assistents, vinguts de diferents punts de les comarques de
Lleida, i també d’altres municipis de Catalunya, van arribar
amb els seus cotxes d’època que van aparcar en columna
dins del recinte del castell.
Un total de 20 cotxes de diferents èpoques, dels anys 20,
passant pels anys 40 o els 60, van lluir davant del castell,
cotxes de col·leccionista que traslladaven al castell en altres moments històrics.
Els assistents, abans de visitar el castell, van conèixer l’Espai Xocolata Simón Coll de Sant Sadurní d’Anoia, una vegada a Subirats van gaudir de la visita guiada que finalitzà
amb la degustació d’una copa de cava abans de marxar a
dinar al restaurant Mirador de les Caves.
Agrair al Club de Cotxes Antics de Lleida per proporcionar
al municipi una postal digna de veure, i per compartir amb
ells el patrimoni cultural i històric de Subirats.

Nou horari d’hivern a l’Oficina de Turisme de Subirats
S’ha modificat l’horari d’atenció al públic a l’Oficina de Turisme de Subirats a l’estació de tren de Lavern. A partir
de l’01 d’octubre, l’oficina tancarà a les tres de la tarda. Així doncs els horaris seran de dimarts a dissabte de 10 a
15 hores, i els diumenges i festius de 10 a 14h.
Aquest horari està en funcionament des de l’01 d’octubre fins al darrer cap de setmana del mes del mes de març.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 899 34 99 o enviar un correu electrònic a info@turismesubirats.
cat.
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Nova Ruta del Museu d’Esperanto
El 2018 serà l’any del turisme cultural i des de Turisme Subirats s’ha començat a treballar per crear la nova ruta del
Museu d’Esperanto amb l’objectiu de promocionar aquest
element patrimonial singular de Subirats i fer divulgació
de la història de la llengua esperantista i com va arribar al
nostre municipi.
Aquesta ruta s’està realitzant des de l’àrea de turisme amb
la col·laboració del Centre d’Estudis de Subirats i Rafel
Hernández, com a fill de Lluís Hernández, fundador del
museu, així com altres agents culturals del municipi, com
la veïna de Can Cartró, Anna Mestres, o el veí de Lavern,
Francesc Perea.
A Subirats hi ha l’únic Museu d’Esperanto de la península,
fins ara, es podia descobrir els orígens d’aquesta llengua
visitant l’interior del museu, i amb la nova ruta, es pretén
també sortir i passejar pels carrers de Sant Pau d’Ordal i
descobrir espais emblemàtics relacionats amb l’esperanto.
La història de l’esperanto està molt lligada a la dels maquinistes de tren que varen utilitzar la llengua per comunicar-se entre ells, és per aquest motiu que la ruta tindrà
una parada a l’estació de tren de Lavern que servirà també
perquè els visitants que arribin en tren per realitzar aquesta ruta puguin llogar una bicicleta i anar fins a Sant Pau

d’Ordal.
La ruta es va realitzar per primera vegada en el tretzè Subirats Tasta’l, del passat 26 de novembre, aquesta sortida
va contribuir a reforçar els continguts de les explicacions
dels guies i a definir l’itinerari.
El projecte final es presentarà a principis d’any als Serveis
de Turisme de la Diputació de Barcelona per comptar amb
el seu suport i rebre ajut econòmic per la creació de la
senyalització i els cartells de la ruta.

El paisatge al voltant del Castell de Subirats a través
del “Viatge submarí”
El passat 11 de novembre a Subirats es va poder gaudir
de la ruta “Viatge submarí ” pels entorns del Castell de
Subirats i dels Casots, amb la visita comentada pel biòleg,
Lluís Rius.
La visita consistia en dues parts, una presentació al Castell
de Subirats sobre les dues etapes a la història del Penedès, en què es va formar la serra d’Ordal i l’altre, en què
es va formar la plana del Penedès, i una segona part, amb
la passejada fins a la masia Cal Sutxet, des d’on es podia
veure el Castell de Subirats i el Jaciment paleontològic dels
Casots.
La presentació sobre com es va formar el relleu i el paisatge que podem contemplar a Subirats, i al Penedès va
acabar amb una degustació de cava, gentilesa del celler
Olivé Batllori, als quals agraïm la seva col·laboració.
Durant la sortida i la degustació els visitants van poder
tenir un contacte directe amb el biòleg, Lluís Rius, que va
respondre a les preguntes que li adreçaven. Posteriorment,
la visita va continuar baixant pel camí del castell. Una estona en què en Lluís Rius va aprofitar per explicar l’origen de
la pedra amb la qual es va construir el Castell de Subirats.
Pel camí es van poder veure diferents restes del llac que
existia entre els Casots, el Castell i el Pujol d’en Figueres.
La ruta va concloure a tocar de Cal Sutxet on en Lluís
va mostrar mostres de restes dels animals que habitaven
aquest llac i que s’han trobat en aquest mateix lloc.
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Visites escolars al
Castell de Subirats i al CIUDEB
Durant aquest 2017, l’Oficina de Turisme de Subirats ha
col·laborat amb les escoles del municipi i amb l’Escola Intermunicipal del Penedès en activitats escolars al Castell
de Subirats i al Centre d’Interpretació de l’Última Defensa
de Barcelona. La millor manera d’acostar el patrimoni històric i cultural que tenim al municipi als alumnes, nens i
joves.

Per l’altra, com a ZER Subirats – Alt Penedès, alguns dels
alumnes del municipi van fer una visita al Centre d’Interpretació del Pago i a les trinxeres, per conèixer el que aquí
a Subirats va passar en un moment tan important a la
història d’Espanya i de Catalunya com és la Guerra Civil
Espanyola. La sortida es va completar amb dues visites
més al nucli de Can Sala, l’exposició “Cel Serè” a l’Espai
Kreatiu La Pedrera obra de Consuelo Bautista i els artistes
de Subirats: Lucho Hermosilla i Lesley Yendell i l’exposició
de fòssils de la zona a la Masia Cal Sala del veí Sr. Rovira.

Per una banda, els alumnes de l’escola Montcau a Ordal,
l’escola Sant Jordi a Sant Pau d’Ordal, i l’escola Subirats a
Lavern han visitat el Castell de Subirats. Durant l’excursió,
els alumnes van fer una visita al castell. Un cop finalitzades les visites al castell, van poder gaudir d’una estona
d’esbarjo a l’entorn i observar diferents espècies vegetals.

El CIUDEB també va rebre els dies 14 i 15 de novembre
un centenar d’alumnes de l’Intermunicipal del Penedès que
van fer una sortida guiada fins a les trinxeres. Aquesta
col·laboració és el segon any que es duu a terme amb
el professorat de l’Escola, després de visitar el CIUDEB i
les trinxeres, l’activitat va continuar a Sant Margarida i els
Monjos on l’alumnat va visitar el Refugi i el CIARGA.

Les visites organitzades per les diferents escoles i amb
l’ajuda de l’Oficina de Turisme formaven part del treball de
classe que duen a terme coincidint amb els 1.100 anys
del castell.

L’Oficina de Turisme de Subirats i els cellers
Can Bas Domini Vinícola i Eudald Massana Noya
finalitzen el procés
per la distinció Biosphere

L’Oficina de Turisme de Subirats i els cellers del municipi, Can Bas Domini Vinícola i Eudald Massana Noya
han finalitzat el procés per obtenir la implantació del
distintiu de compromís per a la sostenibilitat turística
Biosphere.

satisfacció del client, finalment es realitza un pla de
millora en l’establiment.
La implantació del distintiu és dins la marca turística
Costa de Barcelona i ha sigut impulsat per la Diputació
de Barcelona i la Cambra de Comerç a través de la certificació de turisme sostenible Biosphere a la província
de Barcelona. La gestió i coordinació del projecte a
l’Alt Penedès es fa a través del Consorci de Promoció
Turística del Penedès.

Durant aquest any s’ha seguit un programa basat en
l’assistència a formacions, participació en tallers col·
lectius i s’ha rebut l’assessorament i acompanyament
d’un implantador especialista en el compliment dels
requisits del segell Biosphere dins l’empresa.

Des de la Regidoria de Turisme volem animar a més
establiments del municipi a fer una aposta ferma per
la sostenibilitat com a valor afegit i sol·licitar l’adhesió
en pròximes edicions.

Per obtenir el segell Biosphere s’ha d’iniciar un procés
d’implantació on es valora els serveis prestats, la gestió sostenible, la conservació mediambiental, la protecció cultural, el desenvolupament socioeconòmic i la
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Patrimoni cultural de Subirats
Regidoria
de Cultura

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.

Can Bou
UBICACIÓ
Ubicació: Prop de la masia de Cal
Terra, a la zona de Can Batista
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: molí de vent
Titularitat: privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: Contemporània
Segle: XX
Estat de conservació: bo
DESCRIPCIÓ
Molí de vent utilitzat per extreure aigua d’una deu que hi ha a sota. El
molí és de principis del segle XX, de
planta quadrada amb un cos superior octogonal, fet a base de maó i
reble units amb morter i terra cuita.
A la part superior de l’edifici hi ha
una cornisa de maó sobre la qual hi
ha un ràfec que envolta la teulada a
manera de merlets de maó esglaonats. Una base sobre el sostre suporta el molí, d’aspes metàl·liques;
en aquest cos superior hi ha una
porta per entrar al molí.
Per la seva cara sud-oest, l’edifici té
una porta d’arc de mig punt i finestres emmarcades en maó, que coincideixen amb els pisos, d’un estil
que recorda l’art mossàrab, així com
el mudèjar, per l’ús del maó.
Al costat del molí hi ha un safareig.
L’aigua d’aquesta deu, però, no és
potable, i s’utilitzava per regar els
camps o rentar roba.
Observacions:
A uns 50 metres del molí hi havia la

Font de Cal Terra, actualment colgada. La volta de maó pla que s’utilitzà
en la construcció de l’arc que cobria
la font és una tècnica tradicional catalana; s’utilitzava sobretot en la construcció d’escales, així com en les voltes dels cellers o per cobrir pous.

La font es trobava coberta sota un
arc de volta de maó pla i una obra
de planta circular, talment com si la
font fos dins d’una gruta.

HISTÒRIA
La font es va construir al segle XIX.
Aleshores era l’únic subministrament
d’aigua de la masia de Cal Terra, així
com també s’utilitzava per a regar els
horts que hi havia a pocs metres de
la font.

Al broc de la font hi havia una aixeta, que va desaparèixer; en lloc seu
s’hi va col·locar una canya que evitava la pèrdua d’aigua.
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La construcció que cobria la font era
de maó arrebossat, completament
impregnat d’humitat.

Poble

El Castell de Subirats es ves

El passat 30 de setembre, i com a acte central de la celebració dels 1100 anys del Castell de Subirats, es va organitzar el Subirats Medieval, una representació teatral a les
immediacions del castell acompanyada d’una fira d’artesans del municipi.

a l’època medieval.
Els Templers de Dosrius i el grup Excalibur, especialistes
en lluites , van recrear diverses lluites i dues persones del
municipi van narrar un relat amb la història del senyor feudal que vivia a Subirats.

Els grups de teatre “En Obres“ de Lavern i “La Companyia
es Grata” de Can Rossell van recrear la vida de Mir Geribert
i la seva família dins de les estances del castell amb una
caracterització i unes escenes que transportaven el públic

Durant les primeres hores de la tarda i fins que va caure
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steix de medieval per un dia

el sol la gent que es va acostar al castell van poder gaudir
de la visita guiada a la part alta. Malgrat la pluja d’última hora, l’esdeveniment va ser un èxit rotund, unes 800
persones van poder gaudir de les representacions teatrals
que es van anar repetint fins ben entrat el vespre. Els Joves
de Lavern estaven al servei de la taverna Medieval on els
més afamats van poder berenar o sopar uns entrepans fets
a la brasa. Durant tota la tarda, una mostra de productes
artesans i parades per poder fer una petita degustació van
acompanyar el públic assistent.

Des de l’Ajuntament de Subirats s’agraeix a totes les persones que van participar en el Subirats Medieval la dedicació, la implicació i la predisposició que varen mostrar en
voler col·laborar en aquest acte.
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Poble
Celebració dels 1100 anys del Castell de Subirats.
Un any de cultura i festa.

El passat 2 de desembre va cloure un
any que s’encetava el febrer passat
amb la inauguració dels actes de celebració dels 1.100 anys de la primera
dada documentada de la historia del
castell de Subirats.
Durant aquests gairebé 12 mesos
s’han organitzat activitats molt variades i per a tots els públics.
Exposició per Bruixa i Metzinera.
La Cacera de Bruixes a Catalunya.
Va estar exposada al local social dels
Casots durant dues setmanes i tots els
que s’hi van acostar van poder descobrir alguns dels secrets de les dones

sanadores que vivien a les nostres
contrades, amb una exposició i material interactiu molt interessant.
Cicle de Música a les Esglésies. Han
estat un total de quatre concerts de
temàtiques variades que han tingut
lloc en diferents moments de l’any i
com a escenari a les diferents esglésies de Subirats. Un dels concerts també es va desenvolupar al municipi veí
de Sant Sadurní d’Anoia.
Cicle de Xerrades. Van ser un total
de cinc xerrades de diferents historiadors que coneixen bé el castell i les
seves contrades. Van parlar de temes

com la població al voltant del castell
de Subirats, el castell de Subirats i els
seus senyors, del “kastro Subiratos” al
Castell de Subirats, societat i economia
en el terme de Subirats al segles XVI i
dues dones de Subirats bruixes o sanadores?
Concert de l’Escola de Música de
l’Alt Penedès. Van oferir un concert
de primavera amb els conjunts instrumentals de la comarca, batucada, banda, orquestra de corda i orquestra de
guitarra.
Taller de Música Medieval. Per
conèixer i gaudir de la música medieval, van ser un total de quatre sessions
en les que els assistents van poder
aprendre i tocar alguns dels instruments de l’època.
Cursa popular dels 1100 anys al
Castell. Recorregut pels camins i corriols dels voltants del Castell amb un
refrigeri per als 98 participants.
Taula Rodona referida als castells
de la comarca i rodalies. Coincidint
amb l’entrega dels premis Castell de
Subirats va tenir lloc una taula rodona amb representants i historiadors
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de municipis veïns que tenen en comú
amb Subirats l’existència d’un castell
d’època similar.
Ral·li Cotxes d’època País del Cava.
Enguany el tradicional ral·li país del
cava va fer una parada i visita a les
estances del castell junt amb una ruta
per Subirats, acabant amb un dinar i
exhibició de cotxes d’època a Sant Pau
d’Ordal.

Exposició “Punts del Terrer”
d’obres d’artistes de Subirats i
concert de la Coral de Lavern. Totes
les persones que van voler acostar-se
al castell durant els caps de setmana
de juliol van veure exposades les obres
d’art d’artistes subiratencs a la sala del
mil·liari.
Concerts a la Fresca d’Òpera i Havaneres. Amb la bonança de les nits

desembre 2017

d’estiu a l’era del Castell es van dur
a terme el concert d’Òpera amb un
maridatge de préssec amb cava i un
concert d’havaneres amb el tradicional
rom cremat.
Consell d’Alcaldes. Una reunió que
habitualment es situa a les dependències del Consell Comarcal i aquest cop
es va traslladar al Castell de Subirats.
Els alcaldes de la comarca què hi van
assistir van poder visitar i conèixer la
història de Subirats.
Subirats Medieval. Un dia on el Castell va fer un viatge en el temps amb
una representació teatral de les companyies de teatre locals.
Acte de Cloenda amb concert del
Quartet Altimira. En aquesta ocasió
es va presentar el llibre que s’ha editat
expressament amb relats relacionats
amb la història del Castell i es va concloure amb un concert a l’església del
Castell.
Des de l’Ajuntament esperem que hagueu gaudit amb el ventall d’actes que
s’han dut a terme durant tot el 2017.
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Regidoria
d’Igualtat i
Ciutadania

Aprovació del Protocol per
a la prevenció, detecció i abordatge
de l’assetjament sexual

La violència contra les dones i
la feminitat constitueixen, especialment, l’expressió més
greu i devastadora de la discriminació per raó de gènere i
a la vegada atempta contra els drets fonamentals com a la
vida, la dignitat, la integritat física i moral, la llibertat sexual
i el dret al treball. La presència de l’assetjament sexual i de
l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat de
gènere en l’entorn laboral és una manifestació de l’exercici
de la violència contra les dones i tot allò femení, i és un dels
obstacles que han hagut d’enfrontar en la seva entrada i
permanència al mercat de treball formal.
En la darrera dècada, en coherència amb una major consciència i sensibilitat envers la gravetat i abast del problema, s’han
produït avenços significatius en l’establiment de mesures per
prevenir-lo i abordar-lo.
L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, Llei
orgànica 3/2007) suposa una fita important en aquest procés. La Llei estableix l’obligatorietat d’aquesta mesura. Així,
l’article 48 recull expressament que “les empreses han de
promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments
específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o
reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. Amb aquesta finalitat es poden establir mesures que s’han
de negociar amb els (i les) representants dels treballadors
(i treballadores), com ara l’elaboració i difusió de codis de
bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o
accions de formació”.
En aquest sentit, també cal destacar la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

en la qual es fa menció, per primera vegada, de la presència
de la violència envers les dones en l’àmbit laboral a través
de l’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual.
També, s’han produït notables avenços amb l’aprovació de
la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a través de
la qual es vol garantir, de forma real i efectiva, la no-discriminació i el ple exercici de les persones LGBTI1 en matèria
d’ocupació i en les condicions de treball, i el foment d’indicadors d’igualtat i la formació específica en la inspecció
laboral i en prevenció de riscos laborals. Igualment, cal considerar un gran avenç l’aprovació de la Llei 17/2015, de 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (en endavant,
Llei 17/2015) de la qual ens hem dotat en l’àmbit català, ja
que commina les administracions públiques a disposar d’un
protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe, i les empreses a negociar mesures
específiques per a prevenir aquestes xacres i, també, promoure unes condicions de treball lliure de violències.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Subirats es va comprometre amb la redacció i aplicació d’un protocol. L’objectiu principal del protocol és articular les vies de prevenció,
detecció, protecció i resposta contra l’assetjament sexual,
per raó de sexe, d’orientació sexual i identitat de gènere en
el marc de les relacions laborals.
Aquest protocol ha estat possible gràcies al treball conjunt
de la Regidoria de Recursos Humans, la Regidoria d’Igualtat
i la representació sindical de les persones treballadores. El
document ha rebut, també, l’assessorament tècnic de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona i ha
estat aprovat, per unanimitat, en el Ple del passat dia 15 de
novembre de 2017.
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El Nadal amb el Subigran
El passat dissabte 2 de desembre la
gent gran de Subirats van celebrar la
proximitat del Nadal amb una sortida
al Gironès.
Van fer una visita guiada a la capital,
Girona, amb trenet i van fer un gran
dinar a Platja d’Aro. I per acabar l’any
amb rialles, el Subigran també organitza una sortida a teatre el dijous 14 de
desembre per riure amb l’espectacle
còmic “Prefiero que seamos amigos”,
al teatre Goya.
Informació facilitada pe
l’Associació Subigran

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics/es,
Aquest any Futbol Sala Ordal renova
junta, som gent amb ganes de treballar
i donar continuïtat al club. Hem pogut
mantenir les dues categories de Sènior
i Infantil i hem creat un equip de benjamí. Estem contents en que el club
creixi i així poder fer escola.

Tenim una pàgina de facebook on
podeu consultar els partits i informacions del club, aquesta és Ordal
Futbol Sala.

Recordar que els Sèniors estan en segona catalana, una categoria que es
va aconseguir mantenir la temporada
passada i la intenció és continuar igual.

Informació facilitada pel
Club Futbol Sala d’Ordal

Agrair la tasca de les anteriors juntes
i esperem estar a l’alçada del que el
club necessita.

Tardor al Cenacle
Amb l’arribada de la Tardor a la Residència Casa Família el
Cenacle hem començat a recuperar la rutina i les activitats
habituals d’aquesta època. Deixem d’anar a la piscina i anem
a fer gimnàstica a l’ateneu amb les veïnes i veïns del poble
de l’Ordal. Com és propi d’aquestes dates hem fet un taller
de panellets, que per cert ens van sortir boníssims! També
hem celebrat una gran festa amb motiu de la castanyada,
vam rebre la visita de tres castanyeres molt simpàtiques i

es va poder gaudir de música i ball tota la tarda. Un cop
menjats els panellets, moniatos i les castanyes ja ens disposem a preparar les festes, activitats, actes especials i visites
pròpies de les festes nadalenques que ens fan tanta il·lusió.
Informació facilitada per
la Residència Casa Família El Cenacle
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Racó de les entitats
Sortides a la comunitat amb els usuaris
de la residència Font Santa
PARTICIPEM EN DIFERENTS ACTIVITATS DE LA COMARCA

Amb l’adquisició d’una furgoneta particular, hem pogut
augmentar el nombre de sortides a l’entorn més pròxim
i ajudar a millorar el contacte dels nostres residents amb
la comunitat.

Van poder jugar amb l’aigua, la sorra i passar una bona
estona en un ambient distès i relaxat.
Activitats compartides amb altres entitats
També hem realitzat activitats amb diferents entitats de la
comarca, com és Mas Albornà on vàrem compartir dues
activitats, una en el nostre centre i l’altra en les seves instal·lacions, on vam elaborar una capsa per a bombons.
També hem anat a la comissaria del Mossos d’Esquadra
de Sant Sadurní d’Anoia, als Bombers de Vilafranca del
Penedès i hem fet activitats setmanals a la Casa de Família
el Cenacle.

A més, el pròxim mes de novembre assistirem a l’edició de
Subirats Tasta’l, on tindrem un estand de la nostra fundació juntament amb la Casa de Família el Cenacle.
Assistim a les festes majors
Durant l’estiu, hem anat a algunes de les activitats que
s’han organitzat en les festes majors de la comarca. Vam
anar a la festa major de Vilafranca del Penedès on un
grup del nostres residents va poder veure els diferents
balls populars. També van anar al ball de sardanes de la
festa major de Sant Llorenç d’Hortons. Un altre grup de
residents va anar a la festa Holi i a diferents espectacles
d’entreteniment que es van celebrar en les fires i festes
de Sant Sadurní d’Anoia. I d’altres residents van poder
participar del cercavila que es va celebrar en la festa major
de La Granada.

Vam assistir al 13è Subirats Tasta’l
El passat dia 26 de Novembre vam assistir al Tasta’l on
vam presentar alguns dels productes artesanals que elaboren els nostres residents i hi va haver una mostra fotogràfica de les activitats que duem a terme en la residència,
per tal de fer-nos visibles al municipi.
Als residents els hi agrada molt poder participar d’aquesta activitats en l’exterior, interactuar en altres ambients i
participar de la vida en la comunitat. D’aquesta manera,
durant tot l’any realitzem un total de 7 sortides setmanals,
on hi participen diferents grups de residents i assisteixen
a la piscina Municipal de Sant Sadurní d’Anoia, al mercat
setmanal, als comerços de la zona,... D’aquesta manera
podem ajudar als nostres residents a integrar-se en l’entorn més pròxim.

En cada una d’aquestes activitats van poder gaudir de les
festivitats que es celebraven tot compartint una estona
d’oci comú.
Anem a la platja de Cubelles
Van anar-hi un cop a la setmana durant el mes de juliol
i agost ja que a molts dels residents els hi agrada poder
gaudir de la platja i compartir una estona d’esbarjo en un
indret diferent al que estan habituats.

Informació facilitada per
la Residència Font Santa de Subirats

Festa del Most de Lavern
El dissabte 28 d’octubre va tenir lloc la Festa del Most
a Lavern. L’acte més important va ser el sopar de socis
i sòcies a la sala del poble. Hi van acudir un centenar de
persones entre petits, joves i grans. Hi van haver dues rifes
i després del sopar tothom va poder gaudir d’una estona
de música per a totes les edats amb DJ Xabo.

mostra de les seves habilitats en forma de pintures, costura, treballs amb seda, coixins brodats, etc. A la mateixa
hora, el cafè de Lavern va acollir una Riedel Experience
amb un gran èxit de participació. La implicació i bona acollida per part de tothom va fer possible que tots els actes
fossin un èxit. Gràcies a tots i a totes.

Abans del sopar, es va inaugurar l’exposició de manualitats, on diferents lavernencs i lavernenques van oferir una

Informació facilitada per l’Ateneu de Lavern
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A continuació esmenem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta complerta de les sessions del Ple, entreu al Portal de Transparència del
web municipal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 5 DE JULIOL DE 2017

l’execució de les obres de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de
maig de 2017.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la
sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per
unanimitat.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent
del dia 19 de juny de 2017.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la
sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per
unanimitat.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

3.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme de Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari 2016.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de
Subirats.

9.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat del
préssec d’Ordal, del municipi de Subirats.

10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per CINC VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i CINC ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP.

Tots els regidors es donen per assabentats

4.- Aprovar inicialment la proposta de modificació
pressupostària número 6/2017 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
CELEBRADA EL 2 D’OCTUBRE DE 2017
1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 2 d’octubre de 2017.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per CINC VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i CINC ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP.

La urgència de la sessió es posa en consideració dels regidors assistents i la mateixa s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a
formalitzar entre l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès
i l’ajuntament de Subirats, en relació al finançament i
repartiment de les despeses de construcció d’una nova
estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Cantallops.

2.- Lectura del manifest de l’AMI i l’ACM.
L’Alcalde -president llegeix el manifest:
3.- Condemnar el rebuig i donant el màxim a les víctimes de la democràcia.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

Conclòs el debat, la proposta de moció es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

6.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Subirats i el terme municipal
de Vallirana, signada en data 20 de juny de 2017.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 4 D’OCTUBRE DE 2017

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de
juliol de 2017.

7.- Aprovar la nova relació de béns i drets afectats per
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10 .- Moció de rebuig als atemptats de Barcelona i
Cambrils.

Tots els regidors aproven per unanimitat introduir aquestes correccions al redactat de l’acta del dia 5 de juliol, i la
mateixa s’aprova per unanimitat.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2017.

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària, des del núm.
289 fins al núm. 401, ambdós inclosos.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet
a votació, i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i TRES ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP.

Tots els regidors es donen per assabentats.
3.- Aprovar l’increment global de l’1 % de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL 18 D’OCTUBRE DE 2017

4.- Aprovar les Contribucions Especials corresponents
a les obres d’urbanització del carrer Hostalets de Cantallops.

1.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
L’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per
SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de PDeCAT
i PSC, i QUATRE ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APSCUP.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.
5.- Aprovar l’expedient de contractació de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Can Cartró.

2.- Aprovar el Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt
Penedès.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet
a votació, i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUATRE
ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.
3.- Donar compte de l’aprovació inicial del plec de
clàusules administratives particulars i de condicions
tècniques que han de regir la licitació de la concessió
administrativa de l’ús privatiu del dominin públic, per
a la explotació del nou equipament turístic municipal
d’acolliment del cicloturisme al Penedès i Hub de bicicletes.

6.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte d’adaptació dels espais
per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del
camí d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

Tots els regidors es donen per assabentats

7.- Aprovar inicialment el nou text del Pla especial en
sòl no urbanitzable PE-snu 25 “Taller Valldeperas”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
CELEBRADA EL 25 D’OCTUBRE DE 2017

8.- Aprovar el calendari de festes locals per a l’any
2018.

1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 25 d’octubre de 2017.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet
a votació, i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUATRE
ABSTENCIONS dels grup d’ERC i APS-CUP.

La urgència de la sessió es posa en consideració dels
regidors assistents i la mateixa s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

9.- Moció per a garantir l’accés de persones amb mobilitat adaptada a transports públics.

Conclòs el debat, la proposta de moció es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per DEU VOTS a favor del
PDECAT, ERC i CUP, i UNA abstenció del PSC.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.
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1 D’OCTUBRE
El passat primer d’Octubre els subiratencs i subiratenques
vam donar una lliçó de democràcia al món, juntament amb
més de dos milions de catalans, que va sobrepassar les
previsions de l’Estat Espanyol, el quan va negar, per boca
del president del govern, l’existència del Referèndum, fins
i tot l’endemà de realitzar-lo.

desembre 2017

tra prioritat és restituir el President Puigdemont i tot el
Govern legítim escollit pel Parlament de Catalunya, i farem
costat a la llista presentada pel President.
Actuacions del 2017
Tanquem l’any 2017 amb una llarga llista d’inversions i
millores realitzades en el nostre municipi, de les quals destaquem:
- Construcció de l’Habitatge Social a Ordal.
- 1a fase del projecte turístic de l’estació de Lavern.
- Construcció de la depuradora de Cantallops.
- Arranjament i millora del camí d’accès a Can Batista.
- Millora de l’enllumenat a Sant Pau d’Ordal.
- Rehabilitació de les antigues escoles d’Ordal.

El nostre municipi va unir més que mai tots els seus nuclis
i van ser centenars de veïns que es desplaçaven a qualsevol dels cinc punts de votació per poder defensar-los
de l’amenaça del tancament els dos dies abans, i durant
tot el procés electoral en el mateix diumenge. Desenes de
persones van involucrar-se com a voluntaris en el desenvolupament de la votació i van fer possible que més del
75% del cens municipal pogués decidir si volia o no que
Catalunya esdevingués un estat independent en forma de
República. Cal agraïr a tots aquells que ho van fer, exposant-se a possibles represalies, així com al petit grup de
persones que van fer possible la logística del Referèndum
els dies abans, de manera gairebé clandestina.

Així com també seguim posant a lloc l’economia municipal, reduint el deute de l’Ajuntament (ara ja per sota del
17%), millorant la solvència en els pagaments i rebaixant
altres deutes acumulats de legislatures anteriors.
En l’apartat cultural, hem celebrat recentment la cloenda
dels actes de la celebració dels 1100 anys del Castell de
Subirats amb la presentació del llibre “El Castell de Subirats, 1100 anys d’història”. Ha sigut un gran èxit de participació de tots els veïns i veïnes, que s’han anat acostant
al castell en les diverses activitats, xerrades i actuacions,
sobretot el dia 30 de setembre en el Subirats Medieval.

155 i 21D
L’aplicació inapelable i autoritària de l’article 155 de la
constitució per part del president del govern espanyol
(amb la col·laboració i aprovació de Ciutadans i el PSCPSOE) ens ha portat a tenir dos presidents d’entitats
sobiranistes i una part del Govern de la Generalitat a
la presó i una altra part del Govern, amb el President
Puigdemont a l’exili. El desmantellament de les institucions catalanes és per a convertir-nos en una província
més de l’Estat és la seva veritable intenció i en aquests
dies estem veient com ho estan fent en tot allò que ens
identifica com a catalans i que ens ha costat més de 40
anys d’aconseguir. Volen suprimir la cultura catalana, la
nostra llengua i incidir en el model educatiu català que
tant èxit ha tingut.

Suspensió del pacte amb el PSC
La política municipal no ha quedat al marge de la situació política actual del país i, donada la trascendència del
moment i davant la convocatòria excepcional d’eleccions,
el grup municipal del PdeCat i el del PSC vam acordar
suspendre l’acord de govern firmat al juny del 2015. Han
estat dos anys i mig d’un impolut treball en equip i, des
d’aquí agraïm al regidor Marcos Pérez la seva gran tasca
que ha fet al capdavant de les regidories d’Hisenda i Esports.

El 21 de desembre tenim la oportunitat de tornar a sortir
al carrer i demostrar que no ens fan por les urnes. No són
unes eleccions normals i no pensem en el com ens presentem, sinó en el perquè ens presentem. No entenem com
altres partits sobiranistes que també tenen consellers a
la presó, han seguit el joc a l’Estat i han cregut que anar
cadascú pel seu costat és la millor manera d’afrontar unes
eleccions imposades per M.Rajoy. És per això que la nos-
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LA REPÚBLICA DE L’1 D’OCTUBRE
L’1 d’octubre de 2017 serà un dia que a Subirats ens quedarà gravat a la memòria, tot el municipi va fer pinya per votar i defensar els vots a les 5 meses: Lavern, Ordal, Sant Pau
d’Ordal, Els Casots i Casablanca. Des de la nit anterior, on
dormint als col·legis es va impedir que els mossos d’esquadra els precintessin, fins a última hora de la tarda, els veïns i
veïnes es van organitzar per protegir les urnes. Sabent que
a altres pobles hi havia actuacions policials d’extrema violència, no vam voler fer ni un pas enrere ja que sabíem que
teníem tot el dret del món a votar.
Gràcies veïns i veïnes de cada racó de Subirats per un dia
que va ser molt intens i ple de vida, i en el qual vam aprendre
a treballar com a un municipi unit i combatiu. Vam decidir
votar per ser lliures tot i la violència i amenaces per part de
l’estat espanyol. El dia 1 d’octubre es va fer el referèndum i
el sí va guanyar. Per tant es va guanyar el dret a fer efectiva
la República Catalana.

lluita per un futur sense ells, és a dir, un futur digne.
TRENCAMENT DEL PACTE ENTRE PDeCAT I PSC
Un ple després de que exigíssim que l’actual govern de
l’Ajuntament de Subirats trenqués el pacte entre les dues
formacions, ho han fet oficial. En aquest context recolzem la
decisió de posar fi al pacte entre PDCAT i PSC, ja que, com
vam dir, difícilment es podia sostenir.
Tot i que a nivell personal podem dir que el Marcos Pérez és
una persona implicada en la tasca de regidor, responsable
i dialogant, el partit que ell representa s’ha alineat amb el
govern del PP, i implícitament ha donat suport a l’empresonament de part del govern i els presidents d’ANC i Omnium.
Com també va recolzar l’aplicació del 155, deixant l’autogovern de Catalunya en mans del govern de M. Rajoy i participant activament en el xantatge d’eleccions o 155.
En el context actual, sent conscient del què significa el seu
partit avui dia, el regidor del PSC, encara que sigui des de la
bona voluntat, formarà part de la llista de Miquel Iceta, Espadaler i Àlex Ramos de Societat Civil Catalana (organització
fundada per l’extrema dreta), entre altres. Un fet que entenem que ha acabat d’ajudar a prendre la decisió de trencar
el pacte.
Des d’una òptica local, potser amb aquest trencament, s’obre
la oportunitat a un diàleg més constructiu que el que hi hagut fins ara, ja que el PDeCAT haurà de governar en minoria.

EL 155, PRESÓ i REPRESSIÓ
No tothom es va sentir cridat a participar al referèndum, amb
l’excusa de que era il·legal o denunciant la falta de garanties,
molta gent va preferir no votar. El referèndum no era il·legal
i la falta de garanties es devia als constants entrebancs i
sabotatges per part de l’estat espanyol.
Hi ha qui pot argumentar que això és una utopia o un projecte minoritari dins de Catalunya, i que l’important és gestionar el dia a dia, encara que sigui cenyits a un marc de
lleis i institucions irreformables, que des de la transició han
estat al servei de les elits espanyoles i catalanes. Tot són
excuses i més excuses per no deixar decidir el poble amb un
referèndum, ja que sota cap concepte volen que ho agafem
per costum.
Amb el 155 com arma, han demostrat que el seu únic objectiu es sotmetre’ns, ho veiem quan la seva justícia cataloga
actes pacífics de desobediència com a tumult i sedició. Han
deixat clar que qui no obeeixi tindrà la mateixa sort que els
Jordis, encara que sigui gent pacífica que defensar una opció
política i democràtica.
En aquest context repressiu, veiem com el PSOE i Ciudadanos han donat tot el suport al govern del PP i als Borbons.
Tampoc oblidem el posicionament equidistant dels Comuns
i Podemos. Tot plegat ens reafirma que dins d’Espanya no
hi tenim futur.
Tenim clar que el que sustenta avui la monarquia parlamentaria espanyola, és, com ha estat sempre, la força, la violència, la mentida, la por i la repressió. Els grans defensors
d’aquest sistema, des dels seus partits, organismes i mitjans
de comunicació, han demostrat que no tenen problemes en
manipular sistemàticament a la població del seu país per tal
d’enfrontar pobles abans de fer qualsevol concessió, i que
són capaços de justificar amb total cinisme la violència policial i fins i tot militar.
Davant de tot això, hem de seguir amb la construcció de la
nova República Catalana, dia a dia ens reafirmen en la nostra

POBLE A POBLE, CONSTRUÏM REPÚBLICA ARA!
Ja fa temps que podríem estar construint república però
aquest temps també ens ha servit per tenir plena consciència de la dificultat de fer passos endavant, descobrint a cada
pas l’engany del règim del 78, l’estat de les autonomies i els
interessos econòmics de les elits.
Molta gent està dedicant una part valuosa del seu temps a
tirar endavant per fer possible el naixement d’un nou estat.
Entitats, partits, i de forma destacada l’ANC i Omnium, han
demostrat una gran capacitat de mobilitzar i de construir
país. I quan ha estat necessari han aparegut els Comitès de
Defensa de la República, primer per ajudar a defensar les
urnes i ara per donar un impuls necessari a la mobilització
en defensa de tot el que s’ha guanyat, fent-ho des de baix,
de poble en poble, des de la base. Només des de la suma de
tots plegats s’ha arribat en el punt on estem i a la Declaració
d’Independència del Parlament.
El dia 21 de desembre anirem a votar a unes eleccions il·legítimes i imposades. Tot i això hi participarem per anar a
recuperar allò que l’estat espanyol ens ha usurpat i per materialitzar la construcció de la República. El 22 de desembre
hem de seguir amb la defensa de les institucions catalanes
i iniciar el procés constituent. Seguir treballant per construir
entre totes el nou país.
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QUI MANARÀ A CATALUNYA, RAJOY O
ELS CATALANAS?
Dos mesos llargs portem els catalans en repressió, amb
manca de llibertat d’expressió, amb els nostres polítics
empresonats i exiliats. Un govern escollit democràticament
a les urnes el 27/09/2015 i amb un mandat molt clar,
proclamar la República Catalana.

ERC volem una Catalunya de valors republicans, ha arribat
el moment de fer república i per això ens presentem el
21D, sense renunciar a res.
L’objectiu el tenim molt clar, derrotar l’estat a les urnes. Perquè aquestes eleccions van de decidir qui mana
a Catalunya: Rajoy o els catalans.

L’1O, entre violència i repressió, la ciutadania catalana amb
el comportament pacífic i democràtic que ens caracteritza
vàrem ratificar la decisió de proclamar la independència
del nostre país.

A Subirats s’ha aconseguit trencar o deixar nul el pacte de
govern entre PDACT i PSC. Estem molt orgulloses i satisfetes de la feina feta pel nostre grup. També volem agrair
la bona voluntat de l’actual equip de govern així com del
regidor del PSC. En aquests moments ens calen governs
valents i que apostin clarament pel país. Així com agraïm
la voluntat de treballar pel país de l’equip de govern, dir
que les regidores d’ERC donarem el nostre suport puntual
en allò que sigui d’interès municipal i nosaltres considerem
prioritari o important.

Seguidament el govern espanyol del PP va cessar tot el
govern i va afincar.se a casa nostra per decret llei.
Ens imposen unes eleccions autonòmiques i nosaltres hem
d’aprofitar-les com si fossin el Referèndum que tantes vegades hem demanat i no ens han concedit.
“Cal omplir les urnes de vots i dir ben clar que aquí qui
mana és la ciutadania, contra la repressió i contra el
155, aquesta és la feina que hem de fer”.
Per què ens cal una República?
Quan parlem d’anar a fer república estem parlant de fer tot
el que calgui perquè aquesta república tiri endavant, ens
modernitzi, parlem de reduir el dèficit, de pagar proveïdors a 30 dies, parlem de renda garantida de ciutadania,
i parlem de revertir les retallades en sanitat, això s’ha fet
des del govern i això és fer República i fer-ho sense demanar permís.
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Un cop més arribem al mes de desembre, finalitza l’any
i toca fer balanç. Acaba un any 2017 convuls, tant a nivell social com a nivell polític. Tot i que, afortunadament,
durant les últimes setmanes sembla que aquest nivell de
confrontació poc a poc disminueix a falta de conèixer el
resultat de les eleccions autonòmiques del proper 21 de
desembre i la configuració del nou parlament.

general per sobre del particular. Des de la nostra humil posició hem defensat la nostra postura. Sempre respectant
altres opcions i treballant per arribar a acords i el màxim
consens possible en totes les decisions. Ningú ens podrà
retreure la nostra actitud dialogant i proactiva al llarg tota
aquesta legislatura. I que pensem seguir mantenint ja
que és la nostra forma de fer, no en tenim cap altre. Però,
malauradament, no tothom entén que el treball i la dedicació diària va més enllà de les sigles d’un partit. Que com
deia aquell eslògan de la Generalitat de Catalunya dels
anys noranta “la feina mal feta no té futur. La feina ben
feta no té fronteres “. Avui algú ha decidit, i no únicament
el grup municipal del PDeCat, fer valer la idea de “O estàs
amb mi o estàs contra mi”. Anteposant, creiem que de
manera errònia, els partits o les sigles a les persones. Les
ideologies a la lluita per l’objectiu comú. El viure al dia pel
mirar cap al futur conjunt. Creiem que és un profund error.
No és una bona manera de començar a reconstruir aquest
país prenent aquest tipus de decisions segons aquests fonaments que exclouen a qui pensa diferent en lloc de fer-lo
partícip. Però lluny d’aconseguir el seu objectiu o l’enfrontament el que ens provoquen son més ganes de continuar.
Més ganes de seguir treballant i de formar part d’aquest
projecte de país que tenim per construir. Per que creiem en
aquest país, creiem en Subirats i, per sobre de tot, creiem
en les persones que cada dia construeixen aquest municipi. I és per elles per les quals continuarem esforçant-nos.

A nivell municipal tanquem aquest any deixant encarrilat el
proper exercici amb l’aprovació de les ordenances fiscals
(van ser aprovades en un ple extraordinari el passat mes
d’octubre) i el pressupost municipal per a l’any 2018 (que
s’aprovarà durant aquest mes de desembre). Pel que fa
a les ordenances, un cop més, la nostra aposta ha estat
la congelació de gran part de les taxes i el manteniment
de bonificacions que afecten les economies familiars i als
sectors amb més necessitats. Únicament s’han incrementat
l’impost de béns i immobles i el referent al servei de prestació de subministrament d’aigua en la quantia mínima per
contrarestar els increments dels costos que repercuteixen
en l’economia municipal degut a que els ingressos i ajuts
que provenien d’altres administracions i que rebem els
ajuntaments s’han vist dràsticament reduïts al llarg dels
darrers anys. Respecte al pressupost per al pròxim any,
com a titular i a mode de resum podríem qualificar-lo com
realista. Ajustat, molt ajustat, pel que fa a la part d’ingressos. Però malgrat tot això no impedirà que es puguin executar inversions per un valor proper als 600.000 euros.

Afortunadament el temps passa, tot ho cura i sense adonar-nos ens acostem a un nou any. Arribats a aquest punt...
què li demanem a l’any 2018?

Sempre en els nostres escrits hem tractat d’exposar el treball que venim realitzant a nivell municipal però en aquest
farem una breu excepció i aprofitarem unes línies per comentar la suspensió de l’acord de govern que manteníem
amb el grup municipal del PDeCat durant aquesta legislatura. Un acord basat i fonamentat en l’interès general
de Subirats i que deixava en un segon pla les diferències
ideològiques que per sobre del nivell municipal els dos
partits tenim. Un acord que ha servit per contribuir de
manera important a l’estabilitat del consistori permetent
dur a terme importants projectes (alguns es materialitzaran durant el període de legislatura que resta) i mantenir
sanejada l’economia municipal sempre prioritzant l’interès

Des de el grup municipal socialista exposem les nostres
prioritats que determinaran el proper any de legislatura:
1) Des de la nostra nova posició dins l’organigrama municipal apostarem fermament pel diàleg i el consens en tots
aquells temes que siguin prioritaris per al municipi.
2) Apostar per potenciar i atreure activitats que aportin
millors i més grans ingressos i la creació de llocs de treball
per la gent del municipi.
3) Continuar amb el compromís i suport amb els qui, encara a dia d’avui, més ho necessiten.
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Agenda cultural

75

desembre 2017

·· DESEMBRE ··

26 DE DESEMBRE

·· GENER 2018 ··

17 DE DESEMBRE

Visita dels patges de SSMM els

5 DE GENER

A les 18:30h

Reis d’Orient i recollida de cartes

Cavalcades de SSMM els Reis

Jazz en Viu

a Sant Pau d’Ordal i Lavern.

d’Orient:
• Ordal

Quartet Ramé Music
al Café de Lavern

29 DE DESEMBRE
A les 19:30h

• Can Rossell, El Pago, Cantallops i
Sant Pau d’Ordal

23 DE DESEMBRE

Cinema Familiar

• Els Casots i Lavern

A les 19h

i a les 22:30h

• Can Batista, Can Cartró i Ca l’Avi

Concert de Nadal

Sessió Golfa

de la Coral

al Café de Lavern.

El Serral
a la sala de
l’Ateneu Agrícola
de Lavern.

SI VOLS ESTAR AL DIA DE
L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA A LA NOVA
WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat

Bones festes!
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L’entrevista

MªLluïsa Capdevila Coromina
Actualment viu a Ca l’Avi però al llarg de
la seva vida ha viscut a Manlleu, Barcelona, al Molí d’en Guineu, Gelida i Breda.
Dues amistats la van portar a viure a Ca
l’Avi, tot buscant un lloc bonic i tranquil,
fora de Barcelona.
Visqué una part de la seva infantesa a
Manlleu. El seu pare era de Manlleu i
era veterinari i la mare, filla d’un fabricant del tèxtil, era de Santa Maria de
Corcó, un poblet que també se’l coneix
per “L’esquirol”, nom que sorgí arran de
les primeres vagues que es van fer a les
fàbriques de Manlleu doncs els treballadors del poble de la seva mare van
baixar a treballar i a suplir els treballadors de Manlleu que s’havien declarat
en vaga.
Li tocà presenciar l’afusellament del seu
pare quan només tenia dotze anys, a
l’any 1936. Els seus germans Francisco
i Joan també moriren, de ben petits, de
malaltia.
Estava dormint i vaig sentir crits. Van fer
baixar el meu pare al pati i jo vaig baixar
amb ell, al seu costat. A l’arribar a baix,
li dispararen un tret i al caure a terra, jo
agenollada al seu costat, n’hi dispararen
un altre. Va ser molt fort per a mi. Jo
adorava al meu pare i ell a mi. Això no
s’oblida mai.
La mare i jo ens quedàrem allà a Manlleu mateix durant la guerra junt amb
dues tietes, germanes del meu pare que
eren solteres, una amiga monja i dues
nenes d’una altra família de Barcelona
que vam acollir a casa. L’oncle d’elles,
que també era vidu, al sortir de la presó
va venir a veure les seves nebodes i així
que va veure la meva mare de seguida
va enamorar-se’n i després de la guerra
es van casar. Aleshores vam anar a viure
a Barcelona. Jo vaig demanar a la mare
poder anar a estudiar en l’ internat de
monges on ja havia anat abans de la
guerra i de què matessin el pare i vaig
estar-hi tres anys, aquells anys van servir per acostumar-me a la nova parella
de la meva mare. Al sortir, vaig continuar estudiant francès durant dos anys.
Més endavant en donava classes en una
escola de Gràcia.
També feia teatre. Ja en feia de petita
quan estava a Manlleu i després a Barcelona durant la meva joventut en vaig

continuar fent. Jo venia de poble i tot
i que venia de família de fabricants, hi
havia jovent que em mirava una mica
diferent pel fet de venir de fora. Però resultà que era jo qui recitava i representava millor el seu paper dins les funcions teatrals i això m’ajudà a integrar-me
en aquell entorn social benestant de la
Barcelona de l’època. L’ambient de la
ciutat era molt diferent al de Manlleu.
A la casa de la germana del meu padrastre, grandiosa, situada a Sarrià, a
dalt de tot hi feren un teatre que és on
hi fèiem les representacions. Famílies i
amics ens venien a veure i allà va ser on
vaig conèixer en Ricardo, el meu marit.
Després de sis anys de no haver-lo vist
perquè se n’anà a estudiar la carrera,
me’l vaig trobar en una festa i l’endemà
el vaig tornar a trobar de casualitat a la
Plaça de Catalunya mentre anava a agafar l’autobús amb una cosina per anar a
la Barceloneta a banyar-nos.
(Jo no sabia nedar i em delia de no poder entrar al mar i se’m va ocórrer demanar a un dels vigilants de la platja
de la Barceloneta que m’ajudés a anar
una mica mar endins i que em vigilés i
li pagava algun diner. Era molt atrevida.)
Des de llavors amb en Ricardo ja ens
vam anar veient fins que ens vam casar. Em vaig casar als vint-i-vuit anys i
vam estar junts fins ara fa un any que
va morir.
De casats i per la feina del meu marit
visquérem al Molí d’en Guineu, Gelida i
Breda. A Barcelona ja m’hi havia acostumat però viure fora també em va anar
molt bé. La gent ens tractà estupendament i jo em trobava bé i em feia amb
tothom.
Quan en Ricardo es jubilà no va voler
anar a viure a Barcelona, preferia un poble tranquil per passar els últims anys
de les nostres vides. Amb en Ricardo
vam acabar tornant al lloc dels orígens
del qual ja en teníem un gran record i
ja ens teniu aterrant a Ca l’Avi. Un lloc
que ara puc dir al cap dels anys que
reuneix tot allò que desitjàvem. És a dir,
un lloc tranquil, de gent molt acollidora,
un lloc on no ens va costar gens d’integrar-nos-hi i on sempre ens hi hem sentit tant bé que ja ens considerem d’aquí.
Passejar entre les vinyes i pels camins
del voltant és un goig pels sentits i una
font de salut, proporciona també mo-

Nascuda a Manlleu el 4 de juliol de
1924. Vídua d’en Ricardo Julià Mayol.
Mare de tres fills, Ricard, Josep Mª
i Jaume i d’una filla, Mª Lluïsa (la “ninona”), i àvia de deu néts/netes.
És a punt de ser besàvia.

ments per a la meditació.
De la gent de Ca l’Avi hem après a estimar la vinya i a cuidar-la.
He fet amigues anant a missa a Lavern.
Vaig a comprar a Sant Sadurní. Tot i que
tinc carnet de conduir no he agafat mai
el cotxe i des que no hi ha en Ricardo
ve un noi que m’acompanya en cotxe als
llocs on em cal anar. S’està molt bé aquí,
jo no en vull marxar.
Ara manca en Ricardo. Ell era un àngel
per a mi, era molt bona persona.
Els fills viuen a Barcelona i sovint em vénen a veure, cada setmana en ve algun, i
de tant en tant també ve algun nét.
Està orgullosa dels fills i de la filla, també dels néts i de les nétes.
La Mª Lluïsa quasi cada dia s’enfila a
les espatlleres que té a casa instal·lades
per fer estiraments, va dos cops a la setmana a gimnàstica i a fer exercicis per a
la memòria a Vilafranca, fins fa dos anys
agafava la bicicleta de passeig sempre
que volia per anar a fer un tomb per Ca
l’Avi, cuida les flors com ningú, sovint
amb l’aixada treu l’herba dels voltants
de la casa, li agrada llegir, cada onze de
setembre es manifesta.
Els finestrals que té al menjador de casa
amb vistes a les vinyes, tant si mira a
llevant com a ponent, segur que l’ajuden a mantenir l’esperit de dona valenta
i lliure.

