R E V I S TA D ’ I N F O R M A C I Ó M U N I C I PA L

52

març 2012

TERRITORI

CULTURA

ENSENYAMENT

Camp de futbol

Memòria històrica

Carnestoltes

Escola d’Ordal

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Ajuntament ___________________________________
Urgències ____________________________________
Avaries Aigües ______________________________
Cementiri i Parròquia d’Ordal _____________
Cementiri i Parròquia de Lavern __________
Consultori Mèdic d’Ordal __________________
Consultori Mèdic de Sant Pau ____________
Consultori Mèdic de Lavern _______________
Farmàcia d’Ordal ___________________________
Farmàcia de Sant Pau _____________________
Patronat de Turisme de Subirats __________
Residència Castell de Subirats ___________
Residència El Cenacle (Ordal) ____________
Subijove (Ordal)_____________________________
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern ________________
Ateneu Ordalenc ____________________________
Centre Agrícola de Sant Pau ______________
Fundació Pro Penedès _____________________
Escoles
Llar d’infants de Lavern ____________________
Llar d’infants d’Ordal _______________________
Llar d’infants de Sant Pau _________________
Escola Subirats (Lavern) ___________________
Escola Montcau (Ordal) ____________________
Escola Sant Jordi (Sant Pau) ______________
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní __

938 993 011
112
900 878 583
938 179 233
938 993 077
938 179 086
938 993 361
938 994 267
938 179 107
938 993 003
938 993 499
937 431 040
938 179 028
938 179 716

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimecres, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres, de 9 a 12 h (fins a
nou avís)
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 13.30 h

938 994 170
938 179 076
938 993 394
938 170 588

DEIXALLERIA
Dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 10 a 14 h

938 994 211
938 179 777
938 993 393
938 993 302
938 179 132
938 994 723
938 912 061

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Divendres, de 10 a 12 h
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès ______
Bombers de Vilafranca _____________________
CAP Alt Penedès ____________________________
Creu Roja de Vilafranca ____________________
Delegació d’Hisenda de Vilafranca ______
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès _____
ITV de vehicles agrícoles __________________
ITV de Vilafranca ____________________________
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní ____
Mossos d’Esquadra de Vilafranca _______
Registre Civil de Vilafranca ________________
Registre de la Propietat de Vilafranca ___

ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h

938 900 000
938 922 080
938 915 400
938 915 300
938 923 112
938 180 440
977 393 715
938 923 311
936 570 050
936 570 010
938 199 222
938 172 845

TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

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

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

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

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

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

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Dissabtes (visites concertades i tardes)
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L’Ajuntament acaba d’aprovar, en el darrer Ple, el pressupost
per a l’exercici del 2012, un pressupost auster i que compleix la
legislació vigent “d’equilibri pressupostari”.
El pressupost, en el seu conjunt, és el més baix dels darrers
anys, conté la despesa i la inversió. La inversió que es pretén
dur a terme ve condicionada, bàsicament, a les obres subvencionades ja aconseguides per anteriors governs municipals i
en les quals l’aportació municipal és, i ha de ser, testimonial, ja
que no es vol recórrer al crèdit ni als recursos ordinaris. És un
pressupost amb el qual l’Ajuntament haurà de fer front a una
despesa ordinària alta, on les partides destinades a l’atenció a
la ciutadania creixen percentualment i apareixen, o es complementen, partides ordinàries que mai abans havien suposat un
desequilibri pressupostari tan important. Partides eminentment
socials, ajudes directes al transport escolar, per eixugar el dèficit de les llars d’infants, ajudes a famílies, etc., i tot això en un
context desesperançador, on encara no sabem si l’economia
dels nostre país ha tocat fons. Ens vénen a la ment imatges del
creuer “Concòrdia” com a símil dels moments que estem vivint.
La Generalitat no pot i no està fent front als seus pagaments i
deutes amb els ajuntaments, cosa que en el nostre cas suposa
més de 400.000 euros: ens deuen obres d’exercicis anteriors,
ajudes per a les llars, etc. És urgent trobar una solució a l’economia nacional; el poble català està aguantant com no ho fan
altres autonomies, i cal reconduir la situació de forma urgent.
La Generalitat no té prou finançament; cal trobar la fórmula apropiada per tirar el país endavant, es digui concert, pacte o el que
sigui. També comença a trontollar l’equilibri pressupostari de
molts ajuntaments, entre ells el nostre, i no sabem si les mesures
adoptades pel govern de Rajoy seran l’oxigen necessari o una
flor d’estiu. Cal que l’Estat condoni el deute d’exercicis anteriors o
bé que es pugui dilatar en el temps el retorn de l’aportació estatal
ja gastada en altres governs en què no es va valorar l’abast de
la crisi.
Qui pot o ha de posar fi a la desfeta? Se suposa que, històricament, això era feina dels governs i dels polítics, però en el context actual els banquers i els rics molt rics controlen la situació
i els seus lobbies controlen part del procés democràtic, no tots
els governs tenen accés als diners.
No tot és culpa de la crisi econòmica, també hi ha crisi de valors, i en aquests moments no podem caure en el parany de
recular en els avenços de la democràcia, que es regeixen per
l’esperit de la Revolució Francesa: Liberté, egalité et fraternité, i
despullar-los per retrobar els valors de govern de Vichy: Travail,
familie et patrie! La situació és complexa però no podem pas
recular i cal mantenir viu l’esperit d’igualtat que la societat del
benestar ens ha dut; no podem emparar-nos només en el treball
i la pàtria, i deixar de lluitar per reduir la diferència social que
s’està obrint a la nostra societat i que pot generar esquerdes
insalvables.
Des del govern de l’Ajuntament entenem que no són els pressupostos que ens hauria agradat aprovar, no porten la il·lusió
que altres anys han tingut, però és cert que tampoc podem
caure en el parany d’aturar-ho tot i perdre oportunitats de futur,
ni, per contra, oblidar la justícia social, el benestar de la ciutadania, l’ensenyament i les activitats que porten a terme els
nostres ateneus i centres. En la mesura que es pot, l’Ajuntament
en aquests pressupostos així ho reflecteix, tenint l’equilibri necessari per afrontar el 2012.

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Resum de plens
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 28 DE DESEMBRE DE 2011
1. CANVI DE L’ÀMBIT DE GESTIÓ EN SÒL URBÀ DEL
BARRI DE LA GUÀRDIA
L’objectiu és aconseguir la urbanització definitiva del sector de la Guàrdia, ja que es compta amb l’ajuda inclosa al
PUOSC 2012 pel fet que es compleixen els condicionants
de:
- La reparcel·lació del sector.
- L’execució de les cessions dels espais públics que determina el planejament.
- L’establiment dels serveis que determina la legislació vigent.
- La urbanització completa del vial de connexió amb el
nucli de Sant Pau d’Ordal.
- L’accés a totes les parcel·les, amb assenyalament d’alineacions i rasants.
- L’acabament de la urbanització, amb una part dels vials
ja acabats i amb establiment de les garanties necessàries per a l’acabament de la resta.
No es modifica el traçat, ni la classificació i la qualificació
urbanística del sector i la modificació del planejament no
comporta cap variació en el nombre d’habitatges ni en la
densitat que puguin modificar les condicions actuals en
relació a aquest apartat.
Per tot això es modifica la Normativa del Pla General d’Ordenació vigent i s’elimina com a tal la unitat d’actuació 6
“La Guàrdia” i es proposa aprovar inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de
Subirats”, consistent en un canvi de l’àmbit de gestió en
sòl urbà del barri de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal.
S’aprova per unanimitat.

4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ARQUEBISBAT
DE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DELS TERRENYS
DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT PAU D’ORDAL
Per tal d’aconseguir a curt i mitjà termini la propietat total
dels terrenys del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal per
poder-hi executar les millores previstes, i ja que una part
d’aquests terrenys és propietat de la Parròquia de Sant
Pau d’Ordal, després de diverses reunions amb els responsables de l’Arquebisbat de Sant Feliu de Llobregat
s’ha arribat a un acord que bàsicament recull:
a) La cessió dels terrenys propietat de la Parròquia d’Ordal
a l’Ajuntament de Subirats per realitzar les millores del
camp de futbol de Sant Pau d’Ordal.
b) La cessió d’ús, pel termini de deu anys, a favor de
l’Ajuntament, dels terrenys dels vestidors.
c) La cessió, a favor de l’Ajuntament, de la plaça de la
rectoria de Sant Pau d’Ordal.
d) El compromís de l’Ajuntament de fer efectiva la quantitat
de 70.000 € quan es realitzi la immatriculació de les
finques i aquestes passin a nom de l’Ajuntament.
e) El compromís de l’Ajuntament de requalificar els terrenys dels vestidors.
Això es resumeix al corresponent conveni de cessió entre
l’Ajuntament de Subirats i la Parròquia de Sant Pau d’Ordal.
2 abstencions de l’APS-CUP i 9 a favor de CiU, PSC, PP
i ERC.

2. VERIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE TURISME RURAL MAS ESCARDÓ
Es tracta de l’aprovació del Pla Especial de Turisme Rural
Allotjaments Rurals Mas Escardó, amb la incorporació i la
justificació de la major part de les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
I l’enviament del text a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, adjuntant amb la tramesa tots els informes
recaptats.
S’aprova per unanimitat.

5. EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS DEL CAMP DE FUTBOL DE SAN PAU D’ORDAL PER PART DEL SR. JOSEP
COLS RAVENTÓS
En el mateix sentit el Ple de la corporació, en la sessió del
dia 17 d’octubre de 2011, va adoptar l’acord d’iniciar l’expedient per aconseguir tres parcel·les petites, propietat de
Josep Cols, amb el qual mitjançant el tràmit administratiu
legal s’arribà a un acord, aplicant un 80% al preu que el
mateix Ajuntament va pagar el 2009 pels terrenys que foren destinats a la llar d’infants de Sant Pau.
S’aprovà, doncs, acceptar la despesa inherent a les indemnitzacions previstes en la valoració de l’arquitecte municipal per un import de 2.366,58 €.
2 abstencions de l’APS-CUP i 9 vots a favor de CiU, PSC,
PP i ERC.

3. DESTINACIÓ DE LA QUANTITAT DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
A la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
s’estableix la participació en el Fons de Cooperació Local
de Catalunya dels municipis i d’aquesta participació hi ha
un tram que s’anomena supramunicipal, del qual l’Ajuntament ha de decidir el repartiment entre les entitats supramunicipals en què participa.
El tram supramunicipal per a l’exercici de 2011 és de
9.118,49 € i ja que l’any passat es van donar a la Mancomunitat de l’Alt Penedès, aquest any es proposa destinar-los al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per finançar
part del serveis socials que prestem a través d’aquesta
entitat.
2 abstencions de l’APS-CUP i 9 vots a favor de CiU, PSC,
PP i ERC.

6. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 5/2011
Després dels mesos transcorreguts des de l’aprovació
del Pressupost General de la corporació per a l’exercici
2011 el 4 de maig, hi ha aplicacions pressupostàries de
despeses que han exhaurit la consignació inicial i tenen
saldo negatiu, i altres que no tenien consignació de les
quals s’han realitzat pagaments que en aquests moments
es troben pendents d’aplicació. Per tant, es proposà una
modificació de crèdit consistent en:
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4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral
entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona,
i als organitzadors del pas del Correllengua pels municipis de la comarca.
S’aprova per unanimitat.

DESPESES
Prog. Econòmic
320

621.99

161

623.99

165

619.99

151

600.99

Concepte

C. inicial

Baixa/
Suplem.

C. final

Conveni cessió ter- 11.000,00 4.000,00 15.000,00
renys/aula parròquia
Col·lector d’aigües
–
31.933,63 31.933,63
de Ca l’Almirall
Enllumenat públic de
–
12.426,61 12.426,61
Lavern, 2a fase
Pl. Subirats
–
2.531,10 2.531,10
TOTAL
50.891,34

10. MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UNA LLEI DE LES
FINANCES LOCALS
Constatant una vegada més la necessitat de millorar les
finances locals lligades al correcte finançament de la Generalitat, i tenint en compte el desequilibri també històric
existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat, que provoca que milions d’euros no tornin a
Catalunya, en el que coneixem com a dèficit fiscal, la moció proposa al Ple de la Corporació d’instar la Generalitat
de Catalunya que redacti una llei de finances locals que
suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la petició
d’un nou acord de finançament, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels governs locals, i transmetre el contingut
de la moció a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM i a la FCM.
1 vot en contra del PP, 2 abstencions de l’APS-CUP i 8 a
favor de CiU, PSC i ERC.

INGRESSOS
Econòmic

Concepte

C. inicial

720.99
755.99
780.99

FEOSL
PUOSC
Execució subsidiària
TOTAL

–
–
–

BAIXES
Econòmic
Concepte
913.00
Crèdit 2011

C. inicial
504.518,00

Baixa/
Suplem.
5.606,04
   54,00
46.057,63
51.717,67
Baixa
826,33

C. final
5.606,04
   54,00
46.057,63

C. final
503.691,67

S’aprova per unanimitat.
7. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL
CAMÍ DE CAN PINYA A LA URBANITZACIÓ CASABLANCA SUD”
D’acord amb el procediment per a la contractació de les
obres “Arranjament del camí entre la Urbanització Casablanca Sud i el Camí a Can Pinya” i avaluades les proposicions que es van presentar, la mesa de contractació
s’adjudica a l’empresa Hercal Diggers SL, per la quantitat
de 46.500 € més 8.370 € en concepte d’IVA.
S’aprova per unanimitat.

11. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCESSIÓ DE LA CREU
DE SANT JORDI A L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Ja que l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) és una associació d’interès social dedicada a la investigació, l’estudi
i la divulgació de la història, l’art, el patrimoni, el folklore,
la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l’arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals i les ciències
socials, en el seu àmbit d’actuació de les comarques de
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i que des de
la seva fundació, el 1977, l’Institut d’Estudis Penedesencs
ha treballat a favor de la cultura catalana i del territori penedesenc, havent comptat amb el suport de la societat
penedesenca i de les administracions locals, comarcals
i nacionals, el Ple de la Corporació acordà felicitar l’Institut d’Estudis Penedesencs pel seu 35è aniversari i donar
suport al fet que li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.
S’aprova per unanimitat.

8. ANUL·LACIÓ DE LA PROHIBICIÓ DEL PAS DE TRACTORS I VEHICLES PER LA C-15
Arran de les obres de nova construcció i condicionament
de l’Eix Diagonal (carretera C-15), al seu pas entre Fontrubí i Sant Salvador de Guardiola, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha imposat la prohibició de la circulació
de vehicles lents per aquesta via, cosa que comporta que
els tractors i altres vehicles hagin d’augmentar el temps i el
cost de trajecte i s’incrementin els perills per la circulació
obligada per carreteres estretes i veïnals.
Donada la preocupant situació del sector agropecuari i de
la pagesia professional i per a la bona circulació i seguretat vial als nostres nuclis i carreteres, es proposa instar el
conseller de Territori i Sostenibilitat a adoptar les mesures
necessàries per aixecar permanentment la prohibició de
circulació de tractors i vehicles lents per les carreteres C-37
i C-15.
S’aprova per unanimitat.

12. MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El 25 de novembre, administracions i societat civil es van
aplegar per manifestar el rebuig envers la violència que
pateixen les dones i expressar el condol per les dones que
han estat víctimes de la violència. Aquesta té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu,
i tot i els esforços per modificar comportaments i avançar
en la direcció correcta, cal seguir treballant i invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de
l’educació l’eina bàsica per viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.
Així el Ple va aprovar de renovar el compromís per seguir
construint una nova cultura, basada en el respecte mutu,
l’autonomia i la llibertat per a tothom.
S’aprova per unanimitat.

9. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2011
1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument
reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i els grups de la comarca
interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 23 GENER DE 2012
5. CONVENI URBANÍSTIC AMB LA SOCIETAT ALBET I
NOYA, SL
En aquest conveni es va formalitzar la cessió a l’Ajuntament, com a vial públic, d’un tram de camí consolidat que
transcorre dins de la seva propietat, acceptant la cessió
gratuïta d’una porció de terreny de la finca registral núm.
4.475, amb una extensió de 597 m2, que es regirà pel Reglament de Camins Municipals i del qual la societat Albet
i Noya es compromet a realitzar el manteniment i la conservació.
Se n’hi garanteix l’accés públic en horari laboral, i paral·
lelament es comprometen a vendre a l’Ajuntament una
franja de terreny de 3,5 metres d’amplada i 385 metres de
llargada, paral·lela a la BV-2428, per un import de 3.400
€, que serà destinada quan sigui possible a carril bici i de
vianants.
10 vots a favor de CiU, PSC, ERC i APS-CUP i 1 abstenció
del PP.

1. QUOTES URBANÍSTIQUES DEL CARRER DEL SERRAL DE LAVERN
Es dóna compte al Ple de la sentència recaiguda en el recurs d’apel·lació núm. 329/2010 interposada per un grup
de veïns de Lavern, contra les quotes d’urbanització de
la Unitat d’Actuació núm. 8 del “Tram de Ponent del c/ del
Serral de Lavern”, i requerir-los el pagament dels imports
corresponents a les citades quotes més els interessos que
comporta el retard, ja que el primer recurs data del 2005.
2. AL·LEGACIONS A LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LES OBRES DEL SECTOR EST DE LAVERN I
APROVACIÓ DEFINITIVA
Estimar una al·legació en el sentit de corregir el nom d’un
dels afectats que no era correcte, i aprovar definitivament
les contribucions especials per a l’execució de l’obra “Urbanització del sector est de Lavern”.
S’aprova per unanimitat.
3. TERRENYS DEL CAMP DE FUTBOL PROPIETAT DE
LA UNIÓ ESPORTIVA
Es va aprovar el conveni de cessió a l’Ajuntament de la
part de terreny propietat de la UE Sant Pau que forma part
del conjunt del recinte del camp de futbol, i que es cedeix
a través d’un conveni condicionat al fet que es facin efectives les millores projectades.
Les condicions del conveni són:
a) Que aquests terrenys es destinin exclusivament a l’execució del projecte de referència.
b) L’ús gratuït i prioritari d’aquestes instal·lacions per a la
Unió Esportiva de Sant Pau d’Ordal, en totes les seves
categories.
c) El manteniment de tota la instal·lació a càrrec de l’Ajuntament.
d) La reversió d’aquesta cessió de propietat si no es realitzen les millores projectades i aprovades.
9 vots a favor de CiU, PSC, PP i ERC i 2 abstencions de
l’APS-CUP.

6. APROVACIÓ DE NOMS DE CARRERS
Com a complement del punt anterior s’aprova donar d’alta
el nou vial cedit amb el nom de “Camí de Can Vendrell de
la Codina”, que restarà de la següent manera:
- Singular: 12. Sant Pau d’Ordal.
- Nucli: 99. Disseminat.
- Numeració: 1-9999
I donar de baixa l’antiga adreça “Disseminat Can Vendrell”.
10 vots a favor de CiU, PSC, ERC i APS-CUP i 1 abstenció
del PP.
7. ACORD DE CESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA A ORDAL
Per una simple qüestió administrativa derivada de canvis
en l’estructura de la Generalitat de Catalunya, cal deixar
sense efecte els acords plenaris relatius a la cessió del
domini a la Generalitat de Catalunya de la finca de 3.443
m2 destinada a la construcció de l’escola i sol·licitar-ne el
retorn, per cedir-la de nou a la Conselleria d’Ensenyament
per destinar-la a la mateixa finalitat.
S’aprova per unanimitat.

4. APROVACIÓ DEL “PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER A
LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DELS NUCLIS
PETITS DE SUBIRATS”
La llei obliga els nuclis petits a tenir depuradora i en principi alguns dels nostres encara no entren al programa de
l’ACA. Malgrat que en principi les depuradores no són de
competència municipal, la Fiscalia de Medi Ambient està
imputant a alguns alcaldes aquesta responsabilitat, tal
com ens va passar a l’anterior legislatura i també a la present, en què hem rebut ja algun seriós advertiment.
Hem de desenvolupar gradualment aquest Pla de Sanejament dins les nostres possibilitats i poder comunicar-ho
a la Fiscalia per mostrar la nostra voluntat de complir la
normativa malgrat una manca del finançament adequat.
Per això es va aprovar inicialment el document “Programa d’actuació per a la depuració d’aigües residuals dels
nuclis petits de Subirats”, un projecte que ascendeix a la
quantitat de 785.000 € per a les actuacions previstes, i de
700.000 € per als sistemes de sanejament domèstics dels
petits nuclis.
S’aprova per unanimitat.

8. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA RECAIGUDA
EN EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT
PER JOSEP M. TORRES I PARELLADA
Es dóna compte de la sentència judicial favorable a l’Ajuntament desestimant el recurs contenciós-administratiu interposat per Josep Maria Torres Parellada contra l’Ajuntament que no va acceptar un recurs anterior contra la
suspensió de construcció d’una tanca a l’àrea de servitud
del camí veïnal del Rebato a Molí Coloma.
9. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA PER
A LA CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
D’acord amb la Llei Orgànica de protecció de dades i amb
els reglaments que la desenvolupen, es va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents l’Ordenança
Fiscal reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Subirats i el tràmit legal
que ho acompanya.
S’aprova per unanimitat.
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10. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC PER DECLARAR SUBIRATS MUNICIPI REPUBLICÀ
Amb un llarg preàmbul justificatiu, el grup d’ERC va defensar una proposta amb la qual els grups de govern, tot
i estar-hi bàsicament d’acord, van dissentir del redactat i
de la idoneïtat d’adherir-s’hi representant els ciutadans de
Subirats, ja que és lògic que pugui existir diversitat d’opinions que només s’esvairien amb una consulta popular feta
de la forma deguda. La regidora del grup municipal del PP
es va absentar del Ple argumentant que no era el lloc de
discutir aquest tema.
Els tres punts de la proposta eren:
PRIMER. Declarar Subirats municipi republicà, entenent
que aquesta forma de govern representa la concreció dels
principis de llibertat i d’igualtat millor que les altres.
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que
es tenen encomanades.
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, la Presidència del Govern de la Generalitat i la Presidència del Congrés de Diputats i del Senat.
Va ser rebutjada per 6 vots en contra de CiU i PSC, 4 vots a
favor de APS-CUP i ERC i l’absència de la regidora del PP.

s’haguessin de pronunciar sobre un tema que emana de
la Constitució i que, malgrat enllaçar directament amb el
dret a decidir, caldria decidir-ho a través d’una consulta
popular.
La proposta presentada demanava:
1. Declarar Subirats moralment exclòs del domini de la monarquia espanyola.
2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans
plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania
popular i la igualtat entre ciutadans.
3. Expressar la nostra voluntat d’excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions municipals.
4. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits
necessaris per presentar una proposició de llei al Congrés
espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés
de separació de la nació catalana i de qualsevol altra nació de l’Estat espanyol.
5. Instar el Parlament de Catalunya, en cas que la reforma
constitucional sigui denegada per les Corts Espanyoles,
a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum d’independència.
Va ser rebutjada per 6 vots en contra de CiU i PSC, 4 vots
a favor de APS-CUP i ERC i l’absència de la regidora del
PP.

11. MOCIÓ DEL GRUP DE L’APS-CUP: PER LA SOBIRANIA NACIONAL I PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT
D’ABOLIR LA MONARQUIA BORBÒNICA
També va ser rebutjada amb el vots en contra dels grup
de govern, que no creien idoni que des de l’Ajuntament

Notícies
L’Ajuntament de Subirats reivindica l’acabament de la
variant de Vallirana
Dimecres 14 de març es va celebrar, a la sala de plens de
l’Ajuntament de Vallirana, una roda de premsa per reivindicar davant el Ministeri de Foment i el Govern de la Generalitat que finalitzin les obres de construcció de la variant de
Vallirana. A la roda de premsa hi van ser representades totes les institucions del territori: l’Ajuntament de Vallirana, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, l’Ajuntament de Subirats i l’Ajuntament
Cervelló. També hi van assistir representants de PIMEC
Baix Llobregat, de CCOO, de la UGT i de la Plataforma
Transport Públic.
La variant de Vallirana ha de tenir un recorregut total de
2 quilòmetres i 100 metres, dels quals se n’han construït
més de la meitat. Les obres van començar ara fa vuit anys,
però van quedar interrompudes per falta de pressupost.
Des de sempre, la N-340 travessa la població de Vallirana
i, des de fa molts anys, la congestió urbana derivada del
tràfic ha esdevingut un element distorsionador de la vida
quotidiana dels seus veïns. És per això que la construcció
de la variant és una reivindicació històrica.

saps a quina hora arribaràs. Fins i tot, si hem d’anar a l’aeroport, preferim fer un tomb i passar per Vilanova, abans
que arriscar-nos a arribar tard i perdre l’avió”. De fet, la
circulació per la N-340 en aquest tram és ara més lenta
que als anys 30, tot i que la carretera és més ampla i està
més ben pavimentada i els vehicles són molt més ràpids
i potents.
L’alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, en la seva intervenció, va qualificar el túnel de Cervelló a mig construir de
“túnel de la vergonya”, afirmant que l’aturada de la variant
perjudica tota la gent del municipi, els milers de persones
que per motius de feina travessen el nucli urbà i que els
embussos i la lentitud del trànsit comporten una sèrie de
problemes, com la pèrdua de temps i diners per a tothom.

En la seva intervenció l’alcalde de Subirats, Pere Pons, va
dir que “anys enrere, la gent de Subirats anava a comprar
a Vallirana o a Barcelona, però amb els anys la gent s’ha
decantat per anar a comprar a les viles i ciutats que hi
ha en direcció sud, perquè si passes per Vallirana mai no
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El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joaquim Balsera, va afegir que “en ple segle XXI, una carretera pel mig d’una ciutat no té sentit. Vallirana vol desenvolupar el seu centre urbà d’una manera amable.” El fet
que la N-340 sigui l’única via gratuïta per sortir i entrar a
Barcelona des del sud fa que el reconeixement de la importància d’aquesta via sigui unànime.

marques del Baix Llobregat i l’Alt Penedès hagin viscut,
en part, donant-se l’esquena. Les dificultats de pas representen un cost afegit per a la nostra ciutadania i per a les
nostres empreses.”
En acabar la roda de premsa, l’alcalde de Subirats amb
els altres representants de les institucions i els agents socials van signar un document en què demanen al Ministeri
de Foment que inclogui dins els pressupostos generals de
l’Estat de 2012 la consignació pressupostària necessària
per finalitzar les obres, i al Govern de la Generalitat que
inclogui la variant de Vallirana com a projecte prioritari a
assignar a càrrec de la disposició addicional tercera de
l’Estatut per a l’any 2011 (si és possible) i els anys següents fins a l’acabament de les obres.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Olivella, va afirmar que “quan es tracta de defensar
el que creiem que és bo per a la gent i les empreses del
territori, sabem deixar de banda els colors polítics i posar-nos d’acord”. En tota la redacció del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (aprovat definitivament l’any 2007)
vam recollir la reivindicació de la construcció de la variant.
(...) Les dificultats de pas per Vallirana han fet que les co-

Camp de gespa a Sant Pau d’Ordal
En breu s’adjudicarà l’execució de les
obres corresponents al “Projecte de
millores i instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal”.
L’obra es farà sobre el camp actual, no
sense abans haver arribat a un acord
amb el Bisbat i la Unió Esportiva Sant
Pau per tal que tots els terrenys siguin
municipals.
Tot plegat ha representat un gran esforç de gestió per poder enllestir una
obra subvencionada per la Generalitat
de Catalunya amb 261.086,36 € i que
es passarà a executar durant els propers mesos.

Aprovació del pressupost 2012
El pressupost és molt auster, s’ha estat molt rigorós amb
els ingressos, s’han pressupostat les despeses rebaixant
partides de l’ordinari, en particular del capítol II (despeses generals) i s’ha tingut molta cura amb el capítol de
les obres. El paquet important d’obres que provenen del
pressupost del 2011, confeccionat pel govern de l’anterior
legislatura, s’incorporarà per decret d’alcaldia com a romanents de crèdit en els propers dies.

El dia 5 de març passat es van aprovar per Ple els pressupostos d’enguany, per un total de 3.284.360 €, inclòs el
pressupost del Patronat de Turisme. És a dir, estem parlant
del pressupost consolidat.
Aquest pressupostos es van començar a elaborar a mig
desembre per ser aprovats a finals d’any, però es van haver de posposar fins a la data indicada per temes obvis
de deficiències comptables i altres qüestions que l’equip
de govern ens vam trobar: desviacions d’ingressos en
600 mil €, adjudicacions d’obres sense tenir-ne previst el
finançament, etc.

El govern actual ha heretat una inversió en obres molt important, en la qual existeixen subvencions, la majoria de la
Generalitat-PUOSC, també importants. Però s’ha de tenir
en compte que en tota obra subvencionada existeix una
part que ha de suportar l’Ajuntament.

El pressupost confeccionat compleix la Llei d’hisendes locals, està equilibrat, els ingressos ordinaris cobreixen la
despesa ordinària i el rati d’endeutament està en un 25%,
molt per sota del 75% de màxim que marca la llei.

Entenem que molts veïns i veïnes de Subirats estan atents
per al correcte desenvolupament d’obres que els poden
afectar. Des de l’Ajuntament es farà tot el possible per
portar-ho a bona fi, però el que no podem fer és finançar
una obra amb ordinari i posar en risc la salut econòmica
de l’Ajuntament. Tenint en compte la greu crisi que patim,
entenem que la gestió depèn, en gran mesura, de la prudència.

De totes formes, aquest rati ens ha de servir com a simple
informació. Si l’Ajuntament supera el 25%, ens podem trobar que no tenim capacitat de retornar el deute.
Hem de dir que la liquidació del 2011 ha sortit relativament
correcta.
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Obres municipals
Pla davant nevades al febrer de 2012
Davant de les previsions de nevades de
principis de febrer,
l’Ajuntament va posar
en marxa un dispositiu d’Alerta i Intervenció per Nevades,
conjuntament
amb
l’ADF de Subirats,
per tal de poder respondre amb rapidesa
i eficiència a les situacions derivades de
glaçades o acumulació de neu que es
poguessin produir a
tot el municipi.

La pala llevaneus
que
va
adquirir
l’Ajuntament es va
adaptar al vehicle
tot terreny de què
disposa l’ADF, conjuntament amb una
tremuja estenedora
de sal, conjunt que
de forma permanent
va fer una tasca preventiva davant les
glaçades amb l’escampada sal per
tots els indrets del
municipi considerats
de risc.

Es van mantenir diverses reunions de treball entre Ajuntament i ADF en les quals es van planificar les accions
a fer i es va contactar amb veïns que van oferir la seva
col·laboració per actuar amb els seus tractors o les seves
màquines d’obra pública.

L’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament volen agrair,
tant als membres de l’ADF com a aquells voluntaris que
van oferir la seva col·laboració, que van ser bastant més
dels que vam seleccionar, la bona feina feta i la bona predisposició que en tot moment van manifestar.

Local de la memòria històrica del Pago
Durant els mesos de gener i febrer s’ha realitzat
l’obra de reforma de l’antiga escola del Pago per
tal d’allotjar-hi el Centre
d’Interpretació de la Memòria Històrica anomenat
“Última Defensa de Barcelona”.
Aquesta instal·lació es
troba dins la Ruta de la
Memòria Històrica relativa a la Guerra Civil, que
passa per diversos indrets representatius dels
episodis bèl·lics que van
tenir lloc els dies anteriors a l’ocupació de Barcelona per les tropes
franquistes, i acollirà documentació i objectes relatius a aquells esdeveniments. A més, l’espai podrà ser utilitzat per a altres activitats
comunitàries de forma puntual.
La reforma ha consistit en l’enderroc d’envans de distribució interior, la instal·lació d’un lavabo i una rampa
d’accés adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, l’aïllament tèrmic de parets i sostre, la pavimentació
amb parquet sintètic, la renovació de l’enllumenat i la instal·lació d’un equip de climatització d’aire. El resultat
és una sala diàfana d’uns 40 m2, preparada per al seu ús polivalent. El cost total de les obres executades ha
estat de 20.000 euros.
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Camí de Can Pinya a Casablanca Sud
Es tracta de completar el camí entre la carretera C-243b
–que va de Sant Sadurní a Gelida– i la urbanització de
Casablanca Sud. Un primer tram d’aquest camí ja ha estat pavimentat recentment i ara cal actuar sobre un segon
tram que creua el torrent i que arriba fins la urbanització i
que és pràcticament inaccessible.

L’obra ha estat adjudicada a Hercal Diggers SL de Rubí,
que aviat començarà els treballs.

La llargada del camí és de 465 m, amb un pendent variable, sobre el qual es farà un asfaltat d’uns 3 m d’amplada
excepte en passos d’aigua, on el paviment serà de formigó.

Amb aquesta intervenció es donarà compliment als requeriments normatius respecte a l’evacuació en cas d’incendi,
així com pel que fa a l’accessibilitat dels equips tant d’extinció com d’emergències mèdiques.

L’import total d’adjudicació ha estat de 74.800 euros,
dels quals 20.500 estan subvencionats amb càrrec al Pla
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i la resta,
54.300, van a càrrec del pressupost municipal.

Mur de rocalla a la piscina d’Ordal
a) Un millor aprofitament dels darreres de l’edificació docent a construir respecte el projecte de construcció
aprovat.

Al recinte actualment destinat a piscina li manca assolir
els requeriments relatius a espais de circulació per a peus
nets i bruts, així com disposar d’accessibilitat independent des de la zona de bar. A més, és insuficient la relació
existent entre la superfície de làmina d’aigua i la destinada
a platges, per l’escassa superfície d’aquesta última.

b) L’ampliació de la superfície “dura” de piscina a la seva
façana est, que serà ampliada en 3,5 m.

Al solar existent al costat est del recinte de la piscina
s’ha iniciat, el dia 1 de març, la construcció del nou CEIP
Montcau-Zer per part del Departament de Educació de la
Generalitat de Catalunya. Aprofitant aquesta intervenció
s’ha pogut assolir amb la construcció del mur de rocalla
un triple objectiu:

c) Dotar d’accés independent la sala d’equips de bombeig
i cloració de l’aigua de la piscina.
Les obres han estat executades per Extesa i el seu import
ha estat de 21.000 euros.

Pla d’ocupació
Així, doncs, s’ha concedit a l’Ajuntament de Subirats una
subvenció per al projecte Reforç de la brigada municipal
per al manteniment i arranjament del mobiliari urbà i
els espais públics de Subirats. Concretament, s’ha contractat durant sis mesos una persona del municipi que
estava a l’atur i havia esgotat totes les prestacions per a
la realització d’aquestes tasques d’interès general i social.

Subirats és un dels municipis de Catalunya on s’estan
duent a terme plans d’ocupació que serveixen per a la
contractació de persones treballadores desocupades, en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i les
entitats locals, en el marc del pla contra l’atur iniciat pel
Govern català (d’acord amb la convocatòria de subvencions per la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur,
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals, resolució
EMO/2667/2011).

Mitjançant aquest pla d’ocupació tots els habitants del
municipi hi surten guanyant, ja que hi ha haurà un major
manteniment dels espais públics, parcs i jardins.
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Prevenció d’incendis forestals.
Permís per fer foc
juny, i el 16 de setembre al 15 d’octubre s’han de tramitar a través de l’Ajuntament (comunicació de crema).
Tot i així, en funció de la meteorologia i el risc d’incendi
forestal, podrien establir-se altres mesures excepcionals.

Tot i que el 2011 va ser un any
amb molt poques incidències,
l’any 2012 ha començat poc
plujós i amb el bosc molt sec,
i per tant es preveu complicat
amb relació al tema d’incendis forestals. Per aquest motiu des de l’Ajuntament creiem
necessari fer una bona difusió del procediment a seguir
perquè tothom en prengui consciència.

La resta de sol·licituds per fer activitats amb risc d’incendi forestal que no siguin de les cremes de restes agrícoles, es realitzen a través de l’Oficina Comarcal d’Agricultura de l’Alt Penedès (Pl. Àgora, s/núm., Polígon Domenys
II, 08720 Vilafranca del Penedès, telèfon 938 170 534).

Segons la normativa vigent per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, resta prohibit fer
foc en el període comprès entre el 15 de març i el 15
d’octubre. Però enguany, la prohibició ha quedat avançada per la falta de pluges al 15 de febrer, data a partir de
la qual queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa
la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol
mena o similars, als terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que
els envolta. Tenint en compte la tipologia del nostre municipi, aquesta zona comprèn gran part del terme.
Atenent a la normativa general, especialment no és pot:
1. Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
2. Fer focs d’esbarjo.
3. Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
Tot i així, el Departament de Medi Ambient podrà concedir
autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades
anteriorment. Existeixen tres tipus d’autoritzacions per encendre foc, cada una de les quals es pot sol·licitar amb el
seu imprès corresponent:

A LES PARCEL·LES DE LES URBANITZACIONS O ALS
NUCLIS URBANS
En qualsevol actuació que fem al nostre domicili hem d’actuar amb responsabilitat i pensar en la convivència. Fer
foc en un pati o jardí pot suposar un risc innecessari i pot
provocar molèsties als veïns pel fum o per l’angoixa que
en el foc es pugi escampar.

• Autorització per foc en terrenys forestals de Catalunya i
a la franja de 500 metres que els envolta .
• Autorització per fer foc per realitzar treballs apícoles a
qualsevol punt del territori forestal de Catalunya, que
consisteix a fer fum vora les arnes.

Per aquest motiu recomanem que s’eviti en tots els casos
fer foc per cremar restes vegetals. Les restes que es generen es poden autocompostar o bé portar a la deixalleria
municipal, situada al polígon industrial de Can Bas, oberta
els dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i els dissabtes de 9
a 14 h.

• Autorització per realitzar treballs forestals que generen
restes vegetals en període d’alt risc d’incendi forestal.
Els permisos per a cremes agrícoles de brancatge que
es vulguin dur a terme entre el 15 de febrer i el 14 de

Estació depuradora d’aigües residuals de Lavern
Actualment s’estan fent gestions perquè es faci la connexió elèctrica i un cop realitzada, es preveu que durant
aquest estiu es pugui posar en funcionament.
Aquesta obra ha estat aturada durant molt de temps, quan ja estava pràcticament acabada, a causa de problemes
en els serveis, l’escomesa elèctrica i el finançament de l’obra per part de l’Agència Catalana de l’Aigua-ACA.
La posada en marxa de la depuradora suposarà una millora substancial de la qualitat de les aigües de la riera de
Lavernó.
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Territori
Els combustibles fòssils
El substitut més probable del petroli és
el carbó, del qual encara hi ha prou reserves; ara bé, en la seva transformació
energètica en calor el carbó allibera gran
quantitat de CO2, el qual accelera l’escalfament global que provoca el desglaç
dels gels àrtics. La superfície blanca
del gel dels pols fa de mirall i reflecteix
el 80% de la radiació solar entrant, per
la qual cosa, si desapareix la superfície
blanca els raigs són absorbits i realimenten l’escalfament global.

Els combustibles fòssils són productes
de l’energia solar que el planeta va rebre
en el passat i que han estat essencials
en el desenvolupament de la nostra societat tecnològica moderna. Ara hauríem
d’utilitzar aquest coneixement i la riquesa
obtinguts gràcies als combustibles fòssils per deixar-los enrere.
L’energia no és un element més de l’economia, a efectes pràctics és l’economia.
El nivell de vida de la humanitat, des del
seu inici fins al segle XVIII (inici de la revolució industrial), es considera que tan
sols s’havia duplicat. A partir de la revolució industrial (que es caracteritza per
l’ús del carbó com a font d’energia), el nivell de vida dels
països desenvolupats s’ha anat duplicant cada no massa
dècades.

La quantitat de CO2 contingut a l’aire
abans de la revolució industrial (segle
XVIII) es considera que era inferior a 275
ppm (parts per milió). Actualment la xifra
de CO2 a l’atmosfera és de 385 ppm, i es considera que
la quantitat màxima no hauria de superar els 350 ppm.
Segons aquestes previsions, per complir el nivell de 350
ppm, l’any 2030 no s’hauria de cremar gens de carbó a tot
el planeta.

De cop es va disposar d’un enorme capital (energia),
energia acumulada en forma de carbó, gas i petroli.
La revolució del consum ens ha portat a multiplicar el consum d’energia i aquest model usat per Occident per el
creixement econòmic, basat en el consum de grans quantitats d’energies fòssils, ha estat mimetitzat actualment per
la resta de països, amb l’increment de la demanda i de
les emissions de gasos que provoquen l’efecte hivernacle
que això suposa.

OBJECTIUS EUROPA 2020 (20-20-20)
La Unió Europea va adoptar, el desembre de 2008, una
política integrada de canvi climàtic i energia que inclou
uns objectius ambiciosos per al 2020. La seva intenció és
portar Europa a un futur sostenible, amb una economia
baixa en carboni i un consum més racional. Per aconseguir-ho proposa:

Fa uns vint anys, el concepte de l’escalfament global es
veia com alguna cosa improbable i llunyana. Fa uns deu
anys ningú havia escoltat el concepte de zenit del petroli
(peak oil), punt en què no hi ha més capacitat de treure
petroli dels pous per manca de reserves.

•R
 eduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (30% si s’assoleix un acord internacional).
•R
 eduir un 20% el consum d’energia millorant el rendiment energètic.

Es considera que el consum energètic mundial s’incrementarà un 50% en els propers vint anys, el que no està
clar és d’on es pot treure tota aquesta energia.

•A
 conseguir atendre el 20% de les nostres necessitats
energètiques amb energies renovables.

✁

Encara no
tens el teu
pack per
reciclar oli
i piles?
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Notícies
8 de març, Dia Internacional de la Dona
Amb motiu de la commemoració de
la Diada Internacional de la Dona, el
Ple de l’Ajuntament en la seva sessió
del 5 de març passat va presentar una
moció per sumar-se a la Declaració
Institucional de la Generalitat de Catalunya i per remarcar la importància que
té aquesta jornada com a símbol de la
lluita que les dones de tot el món hem
assolit al llarg dels temps en favor de
la igualtat.

que lluitaren i lluiten per la igualtat de
la dona, ens han de permetre trobar a
tot arreu la igualtat com un fet quotidià
i indiscutible, tant en el pla laboral com
en el social, el polític i el personal.
En aquest sentit, a les darreres setmanes l’Ajuntament de Subirats ens hem
adherit al Pla d’Igualtat de l’Alt Penedès, per conèixer millor la realitat de les
dones de la comarca i de Subirats més
concretament i treballar amb el propòsit d’establir les polítiques d’igualtat
com un eix transversal en l’acció de
govern, incrementar la presència i la
participació de la dona en tots els àmbits i oferir una atenció integral davant
les necessitats de les dones.

Gràcies a aquest compromís podem
dir que les condicions de les dones
d’avui en dia han millorat molt, tot i que
queda un llarg camí per recórrer. Les
fites aconseguides per dones com la
Concepción Arenal, la Clara Campoamor o la Maria Telo i totes aquelles

Temporada de piscines
2012
El mes de febrer la Junta de Govern Local va aprovar les bases per a la selecció de tres socorristes i
un coordinador-socorrista per a la temporada d’estiu 2012 de les piscines municipals. També es va
aprovar a la mateixa Junta les clàusules per a l’arrendament del servei de bar i gestió de les dues
piscines municipals. Els plecs estan disponibles a
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.subirats.cat). Per a més informació podeu adreçar-vos a
les oficines municipals.

Disponibilitat de nínxols
al cementiri local
L’Ajuntament disposa de nínxols per una concessió
de 50 anys amb una taxa de 1.080 euros anuals i
de lloguer temporal d’un any amb una taxa de 110
euros. Si hi esteu interessats, podeu adreçar-vos a
l’Ajuntament i sol·licitar-ho a l’àrea de Secretaria.

Servei d’autotaxi
Al nostre municipi hi ha adjudicats
dos serveis d’autotaxi dels quals
podem gaudir tos el veïns. Es
tracta d’un servei de gran
utilitat, sobretot tenint en
compte les dificultats
amb què ens trobem
en nombroses ocasions a causa de l’extensió
i la distribució geogràfica del
municipi.

TAXI

Els números de telèfon per contactar
aquest servei són els següents:

Xavier Anglada: 619 144 943

Taxi de 8 places adaptat per a discapacitats.

Autocars Vendrell: 938 922 544 (de 8 a 20 h) i
669 776 868 (fora d’aquest horari)
Taxi de 8 places (consulteu disponibilitat de vehicle adaptat per a discapacitats).

Informacio municipal via correu elèctronic
Tot aquell que tingui interès a rebre les novetats sobre el nostre municipi, pot enviar-nos un
correu: subirats@diba.cat posant com a assumpte la paraula “subscripció”. En breu rebrà
un e-mail que haurà de retornar autoritzant la recepció de correus informatius.
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Lactància materna: una experiència en 3D

El mes de gener es va exposar a Sant Pau d’Ordal el recull fotogràfic Lactància materna: una experiència en 3D,
amb la col·laboració del Grup
Gamma i Pit Nature. Les fotografies, que han recorregut
diferent punts de la comarca
com Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos o Sant Sadurní, expressen la naturalitat de la lactància materna i ens
acosten a la realitat de les mares que decideixen donar el
pit als seus fills i filles.
La inauguració va tenir lloc a l’Escola Sant Jordi, on les fotografies es van poder veure penjades durant dues setmanes, fent créixer en els alumnes un cert interès també per
l’“exposició de les tetes”, com ells la van anomenar. L’acte
va estar acompanyat pel reportatge Vivències i experiències de la lactància materna a casa nostra, en què un grup
de mares relaten les seves experiències sobre l’alletament
dels seus fills i filles, i per la intervenció de la Luli Martín,
membre del Grup Gamma Sant Sadurní, sobre la creació
dels grups de suport a la lactància materna com a iniciati-

va per donar suport a aquelles mares que opten per donar
el pit però necessiten una certa orientació.
Per finalitzar la jornada es va fer un petit recital de cançons
de bressol a càrrec de la violoncel·lista Núria Beltran i la
solista Àngels Esteve.
L’exposició es va traslladar al Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal durant el cap de setmana de la Festa Major, on va
tenir molt bona acollida per part de tothom.

Tinença responsable d’animals domèstics
Des de la Regidoria de Sanitat volem fer extensiva
aquesta informació que ens arriba de la Mancomunitat
Penedès-Garraf en referència a la tinença responsable
d’animals domèstics:

- No portar-lo a la platja durant els mesos d’estiu.

Si has decidit conviure amb un animal de companyia,
cal que coneguis quins són els teus deures i obligacions com a propietari.

- No deixar que udoli a la nit i molesti els veïns.

- Portar-lo amb morrió si es considera de raça potencialment perillosa (hauràs de dur sempre a sobre la
llicència que te n’autoritza la tinença).

3. Has de garantir la seva salut i el seu benestar:
- Atencions veterinàries, dieta equilibrada, exercici
físic, aixopluc i mantenir net el seu espai de descans. Això suposa unes despeses econòmiques
que has de tenir en compte abans de prendre la
decisió de tenir un animal de companyia.

OBLIGACIONS I DEURES
1. L’has de tenir identificat:
- Portar-lo al veterinari per posar-li el microxip.
- Censar-lo al teu ajuntament.

4. Controlar-ne la reproducció:

- Posar-li al collar una xapa identificativa amb el seu
nom i un número de telèfon on puguin trucar si es
perd.

- Si no desitges que el teu animal tingui més cries
i vols prevenir l’abandonament, l’has d’esterilitzar.
Però també hem de comptar que en el nostre animal
trobem un amic que ens escolta i ens estima, que ens
motiva a sortir al carrer i fer exercici i ens ajuda a ser
més responsables i a entendre que tenir cura d’un ésser viu no és un joc.

2. L’has d’educar per una convivència cívica amb el
seu entorn:
- No deixar que vagi
sense corretja.
- No deixar que begui en fonts públiques.

Si vetllem per complir amb els nostres deures i obligacions com a propietaris responsables, ajudarem que
els nostres animals siguin també respectats per la resta
de ciutadans. Per això, si véns a censar el teu animal
de companyia, des de l’Ajuntament t’obsequiarem
amb un paquet de bosses per a la recollida d’excrements. ASSUMEIX LA TEVA RESPONSABILITAT!

- Recollir-li els excrements.
- No deixar que entri als parcs infantils destinats als
nens.
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Beques escolars

Com a conseqüència del moment de crisi econòmica en
què ens trobem, i aprofitant el
programa de suport als ajuntaments per a ajuts d’urgència
social a les famílies que ofereix la Diputació, l’Ajuntament
ha consolidat una línia de beques destinada a alleugerar
la càrrega econòmica que suposen per a les famílies les
despeses escolars.

Després de fer públiques les citades beques a través de
la informació que es passa a les escoles i a les cartelleres
municipals, s’ha recollit un total de vint-i-tres sol·licituds
corresponents a quaranta-dos infants, de les quals quinze
han estat acceptades i vuit denegades. Un cop valorades
les sol·licituds segons els barems establerts a les bases
de la convocatòria, vint-i-vuit nens i nenes del nostre municipi han pogut optar a un ajut econòmic per fer front a la
despesa de material escolar, cosa que ha suposat un total
de 1.700 euros.

Ajudes per la discapacitat
La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Subirats vol posar en coneixement de tots els habitants
del municipi que el mes de febrer passat es van aprovar les bases i es va obrir la convocatòria per a la
concessió d’ajuts del Programa d’atenció a les persones amb discapacitat per a l’any 2012, que atorga la
Generalitat.
La presentació de sol·licituds finalitza el 21 de maig de 2012 i aquelles persones que vulguin optar a aquesta
convocatòria poden posar-se en contacte amb Serveis Socials.

Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Subirats “Subigran”
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Subirats Subigran és una entitat sense ànim de lucre que des de l’any
2006 treballa organitzant activitats culturals i lúdiques
adreçades al col·lectiu de la gent gran del nostre municipi.

fan, ja que tenen la capacitat de reunir persones de tots
els nuclis en un nombre molt significatiu.
Per aquesta raó, l’Ajuntament va establir el mes de gener
passat un conveni de col·laboració amb l’entitat, per poder
fer front a la despesa que suposa el transport col·lectiu per
a aquests aplecs, fruit de la peculiar dispersió del nostre
municipi. L’associació Subigran ha creat un important teixit social entre la gent gran dels diversos nuclis, aportant
als seus socis un sentiment d’identitat i pertinença al grup
molt important, i és per això que valorem el seu treball i
creiem que hem de treballar per mantenir-ho.

Aquesta agrupació, que fou impulsada per la dinamitzadora d’aleshores, la Rita, que va col·laborar activament en
l’assessorament i la gestió per a la creació de l’associació, està encapçalada per gent gran de diversos nuclis de
Subirats. És per això que es valora molt positivament des
de la Regidoria de Gent Gran i Benestar Social la feina que

Servei Prodomicili
Des de la Regidoria de Benestar social volem donar a conèixer entre tots els
nostres ciutadans el Servei Prodomicili, una iniciativa dedicada a promoure els
serveis a domicili d’atenció a les persones i la llar.
Aquelles persones grans que es trobin afectades per algun problema de salut
que els comporti no tenir autonomia per realitzar les activitats de la vida diària,
poden sol·licitar uns xecs d’ajuda per al pagament de les hores contractades
pels serveis d’atenció a la persona, acompanyament o neteja de llar a través
de les empreses que formen part del Servei Prodomicili. La sol·licitud d’aquests
xecs s’ha de ser a través de Serveis Socials i per poder obtenir-los és imprescindible:
- Estar empadronat a Subirats.
- Ser major de 65 anys o tenir algun tipus de necessitat especial (dificultats de
mobilitat, per exemple).
- No estar rebent una prestació per la dependència.
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Programa de termalisme social 2012
Us informem que ja és
oberta la convocatòria del
Programa de Termalisme
Social 2012 de l’Imserso.
El segon torn de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de maig i correspon a les estades entre
els mesos de setembre i
desembre de 2012.

l’ingrés, el tractament termal bàsic i el seguiment
mèdic del tractament individual.
Anualment, es publica
al BOE una resolució de
la Dirección General de
l’Imserso per la qual es
convoca la concessió
de places per a pensionistes que vulguin participar al Programa de
Termalisme Social. Si la
passada temporada ja
va sol·licitar plaça i reunia els requisits per participar al programa, no és necessari que torni a omplir una nova sol·licitud, l’Imserso
li remetrà per correu un model per a la renovació de la
seva sol·licitud. Si, pel contrari, hi vol accedir per primera vegada, haurà de formalitzar una sol·licitud junt amb
la seva declaració sobre el seu estat de salut.
Per a més informació, poden consultar el web www.imserso.es o trucar al telèfon d’informació de l’Imserso:
901 109 899.

A través del Programa de
Termalisme Social l’Estat
proporciona als pensionistes que per prescripció facultativa precisen
els tractaments que es presten als balnearis, l’accés
a aquests centres a preus reduïts. El Programa està
organitzat i finançat pel Ministeri de Sanitat, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de l’Instituto de Mayores
y Servicios Sociales, qui anualment concerta amb establiments termals la reserva de places per a l’estada i el
tractament de les persones usuàries del programa. El
Programa de Termalismes es basa en tractaments termals bàsics, que comprenen el reconeixement mèdic a

Actes vandàlics a la pista de Sant Pau d’Ordal

Regidoria
d’Esports

va reparar d’immediat i que algú ha tornat a fer malbé en
els últims dies.

Després de les actuacions
realitzades a la pista de Sant
Pau d’Ordal durant els mesos
passats, la nit del 24 de desembre de 2011 van produir-se una sèrie d’actes vandàlics contra les infraestructures
i el material esportiu d’aques-

Des de l’Ajuntament de Subirats volem condemnar aquets
actes vandàlics contra les infraestructures municipals, recalcant que van en perjudici de tots els veïns i veïnes i que
comporten unes despeses econòmiques importants.
Aquests actes, que estan castigats fins i tot amb la pena
de presó, entorpeixen el normal funcionament de les activitats i les entitats que fan ús de les instal·lacions, i fins
i tot poden posar en perill la vida de les persones. És per
tot això que demanem als veïns i les veïnes de Subirats
un comportament cívic, basat en el respecte cap als béns
municipals que, al cap i a la fi, són de totes i tots.

ta pista.
Algunes persones van entrar a la pista i van trencar els
contrapesos d’una de les dues cistelles instal·lades recentment. Es van limitar a “destrossar per destrossar”.
També es van trencar les portes d’accés, que l’Ajuntament

Pujada als Casots
L’Ajuntament de Subirats i l’escuderia A Fondu Competició
ja estan treballant per portar al nostre municipi la segona
edició de la cursa, prevista per al cap de setmana del 30
de juny i 1 de juliol.
A causa del gran èxit de participació de l’any passat, que
va suposar en rècord d’inscripcions entre les curses de
muntanya puntuables per al Campionat de Catalunya,
l’escuderia té la intenció de tornar a organitzar la cursa al
nostre territori, recordant aquest traçat mític, on es preveu
la inscripció d’un gran nombre de pilots arribats de tots els
indrets de Catalunya i la resta de l’Estat.
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IV Pedalada dels Rocallons 2012
El diumenge 12 de febrer va tenir lloc
la IV Pedalada dels Rocallons, una
quarta edició amb la qual s’aconsegueix un rècord de participants, 330
corredors, i molta afluència de públic
per veure la cursa, cosa que fa que
aquesta diada es converteixi en una
de les més multitudinàries de les que
se celebren a Sant Pau d’Ordal i al
municipi en general.

especialitzats, realitzar tasques de
comunicació, sol·licitar els diferents
permisos, definir el recorregut... És
amb aquesta definició del recorregut quan, any rere any, intentem
reobrir antics corriols que el temps
i la vegetació han anat tapant. Una
vegada oberts aquests camins ja
queden perquè la gent hi pugui passar amb bicicleta o tot passejant, i
aquesta és una de les coses que els
participants destaquen de la nostra
pedalada, que és un recorregut molt
maco i molt ben preparat.

Els primers classificats de l’edició
d’enguany van ser Israel Núñez
(1:36:16), Llibert Mill (1:37:16) i Jordi
Grau: (1:38:48), que van fer el recorregut de 30 km i 1.000 m de desnivell
acumulat pels voltants de Sant Pau
d’Ordal, Can Rossell, el Pago i Ordal.
Els 330 participants donen notorietat a la prova, però els
primers classificats són una mostra del gran nivell dels ciclistes: l’Israel Núñez acumula sis títols de campió d’Espanya en diferents especialitats i vuit de campió de Catalunya. El Llibert Mill, guanyador en diverses ocasions de la
Pedals de Foc Non Stop, una de les proves més dures que
es fan a l’Estat espanyol, així com d’altres proves de gran
nivell. També van ser-hi presents Pere Joan Roig, campió
d’Espanya en BTT i de Catalunya en ciclocròs, i Francesc
Guerra, que també acumula campionats d’Espanya i Catalunya en diverses modalitats i que va ser guanyador de la
III Pedalada dels Rocallons en la categoria E.

Des del Club BTT Rocallons i l’Ajuntament de Subirats volem agrair
l’ajuda de tothom que ha fet possible que aquesta IV Pedalada hagi estat un èxit, tant de les institucions que ens
donen suport (Diputació de Barcelona, ADF Subirats, Patronat de Turisme de Subirats, Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal, Protecció Civil), com dels més de trenta patrocinadors locals i de la comarca que en temps tan difícils ens
ajuden econòmicament o amb regals per als participants.
Però, sobretot cal donar les gràcies als més de cinquanta
voluntaris anònims, veïns i veïnes de Subirats, que treballen incommensurablement i sense els quals seria impossible fer realitat la Pedalada.

L’organització de la cursa comença als voltants del mes
d’octubre amb les primeres reunions per fixar la data de
la cursa, buscar patrocinadors, promocionar-se en webs

Ara ja ens queda començar a treballar pel cinquè aniversari d’aquesta Pedalada que va guanyant terreny i que
afrontem amb molta il·lusió.

54a Marxa d’Orientació per Descripció a Subirats
El diumenge 11 de març es va celebrar a Subirats
la 54a Marxa d’Orientació per Descripció I Trofeu
Joan Virella, amb sortida i arribada al nucli de Torreramona, i amb una gran participació que va superar
les 300 persones. L’Agrupació Excursionista Talaia
de Vilanova i la Geltrú va organitzar la prova amb
el suport del Patronat de Turisme de Subirats i les
Regidories de Cultura i Esports de l’Ajuntament de
Subirats. Aquest esdeveniment va ser la primera
prova del calendari anual de marxes tècniques i de
regularitat que integren la Copa Catalana d’Entitats
Excursionistes de Catalunya, i va ser enregistrat en
vídeo per tal de realitzar un audiovisual promocional
d’aquesta modalitat senderista, que serà estrenat a
TV3. El recorregut, d’aproximadament 13 quilòmetres, va ser secret fins a l’inici de la marxa, però un
cop efectuada la sortida esglaonada dels equips,
formats per dues o tres persones, la descripció descobria un itinerari que combinava el paisatge de vinya característic de la Capital de la Vinya, els bos-

cos de les muntanyes d’Ordal, masies centenàries,
les Rutes Vitivinícoles de Subirats, l’avenc d’Ordal i
les vistes panoràmiques de Montserrat, amb el ric
patrimoni històric i arquitectònic del Castell de Subirats, el palau Gralla de Torre-ramona, l’església de
Sant Joan Sesrovires i la Confraria del Cava. L’equip
guanyador de la prova és qui més s’ajusta a la velocitat oficial establerta per l’organització, calculada
a partir d’un pas regular adaptat al terreny, el qual
després dels càlculs pertinents serà comunicat properament per l’organització. Tot i ser una prova competitiva, l’objectiu principal va ser passar un matí de
diumenge gaudint de la muntanya i la natura, per
tant a banda dels marxadors federats la participació
era oberta a qualsevol persona sense experiència
prèvia, fet que es va deixar notar en el bon ambient
entre els senderistes durant tot el desenvolupament
de la marxa, acompanyada per un dia esplèndid i
per les moltes fotografies que van efectuar.
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Regidoria
de
Joventut

Des de principi d’any el Servei
Jove municipal està treballant
en la redacció del Pla Local
de Joventut 2012-2015.

El Pla contempla tot allò que implica el jove com a ciutadà
en tota la seva dimensió, plasma totes aquelles necessitats reals i vigents, com ara l’emancipació, l’ocupació, la
salut... Tot i que pugui semblar un document estratègic per
treballar solament des de Joventut, el Pla pretén implicar
tots els agents polítics i socials, per tant vol i ha de ser
transversal, integral i interdepartamental.

El Pla Local de Joventut és un
document que recull les línies
estratègiques per treballar les
polítiques de joventut a nivell
municipal. Permet impulsar i coordinar les polítiques i planificar les accions que es volen portar a terme durant quatre anys, coincidint amb la legislatura municipal vigent.

És per aquest motiu que des del Servei Local de Joventut
us convidem a participar en l’elaboració d’aquest Pla Local aportant les vostres idees i observacions. És important
saber la vostra opinió i per tant podeu clicar en aquest enllaç per emplenar una petita enquesta https://docs.google.
com/spreadsheet/viewform?formkey=dGN2dGpSYk5tQT
BlQlJMbklSMG5sa3c6MQ. També podeu contactar amb
la Sílvia, els dilluns de 15.30 a 18.00 hores i els dimecres i
dijous de 18.30 a 21.30 al Subijove d’Ordal; al telèfon 628
264 481 o a través de Facebook.

Per a la seva elaboració és necessari realitzar una anàlisi
de la realitat juvenil, acotant així les polítiques més necessàries per a les joves i els joves del municipi. A partir de
l’anàlisi, es pot començar a fer el disseny d’aquest Pla,
que permetrà plasmar quines són les necessitats reals
dels joves i les joves de Subirats.

Activitats de joventut març-maig
El Servei Municipal de Joventut està treballant per planificar un seguit d’activitats al municipi adreçades als joves,
entre les quals destaquen:
TALLER D’ECOLOGIA DOMÈSTICA
Taller enfocat a tractar l’ecologia domèstica en l’actualitat,
quines són les males pràctiques que realitzem en la quotidianitat i idees pràctiques que ens ajudaran a ser més
sostenibles amb el medi ambient i en l’àmbit de l’economia
domèstica.

CURS DE CONVERSA D’ANGLÈS
Classes de converses d’anglès en què l’alumne podrà utilitzar i practicar el vocabulari correcte en situacions quotidianes com ara prendre un cafè amb un amic, anar al
metge o fer una entrevista de treball.
Inici 3 de maig (trimestral), al Servei Jove d’Ordal.

L’11 d’abril al Local Social de Casablanca i l’ 11 de maig al
Servei Jove d’Ordal.
TALLER D’ECONOMIA DOMÈSTICA
Xerrada amb la intenció de donar consells per estalviar a
casa, des de l’estalvi de les energies com l’aigua, la llum
o el gas. Preveure anticipar-nos a les despeses, per poder
fer una bona gestió, i per tant ser conscients per poder ser
més selectius en les nostres prioritats.

També s’està treballant per poder realitzar un taller sobre
grafits artístics i una exposició del recull fotogràfic del
concurs que porta organitzant el Servei de Joventut del
Consell Comarcal des del 2010, sobre els quals us anirem
informant.

El 20 d’abril al Servei Jove d’Ordal.

Des de l’Escola El Montcau d’Ordal volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones i entitats que han fet possible l’inici de les obres de l’escola nova. Una escola
és una aposta de futur per l’educació, per la riquesa del país i pel benestar de les
persones.
Sense voler oblidar ningú, donem les gràcies als membres del nostre Ajuntament,
presents i passats. Als pares i mares de l’AMPA, que desinteressadament treballen
per la nostra escola, i també als membres que ho van ser i que en el seu dia van
sembrar l’arbre que neix avui. Als mestres, també presents i passats, cadascun dels
quals han mantingut viva la flama curs rere curs, i finalment a les nostres famílies. En
primer lloc per la seva paciència i en segon lloc per la seva perseverança i el seu suport. Sense la vostra
implicació avui no seríem on som.

Regidoria
d’Ensenyament

Lluís Capellades
Director de l’Escola El Montcau d’Ordal
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Nova escola El Montcau a Ordal
L’1 de març es va fer l’acte de replanteig de les obres de construcció del nou
CEIP “El Montcau-Zer Subirats” al nucli d’Ordal, concretament als terrenys
existents al costat de la piscina municipal. Van assistir a l’acte representants
del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, de GISA, de la direcció facultativa de l’obra i del contractista i en
representació de l’Ajuntament, l’alcalde
i el regidor d’Urbanisme.

per donar compliment a una antiga reivindicació dels veïns d’Ordal per aconseguir unes instal·lacions escolars
adequades La construcció té un pressupost al voltant de 2 milions d’euros i
tindrà un total de 1.275 m2 construïts
sobre un terreny de 4.200 m2. Seran
dos edificis, un de planta baixa i un pis
que concentra els aularis i l’administració, i un altre només de planta baixa en
què es troben la biblioteca, la cuina, un
espai polivalent, banys i vestidors. La
resta del terreny estarà ocupada per una pista poliesportiva i un pati d’esbarjo.

Tot el finançament d’aquesta obra va a
càrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, que ha gestionat el projecte i farà el seguiment de les obres que van adjudicar a Construccions F.
Munné de Lavern.

El termini per la seva execució s’estima en dos anys, si bé
es tractarà d’aconseguir que per al curs 2013-14 es pugui
posar en funcionament.

L’inici de les obres ha estat la culminació d’un llarg procés
de negociació per part dels consistoris dels últims anys

Racó de les escoles
Escola de Sant Jordi

Els nens i nenes de l’Escola de Sant Jordi aquest any han
celebrat el Carnaval. La celebració ha durat un dies i s’han
realitzat diverses activitats.
El dijous 16 de febrer (Dijous Gras) van fer la berenada
típica amb entrepans de truita i botifarra i van trobar el primer missatge de Carnestoltes. Els deia que el divendres 17
s’havien de disfressar i fer un joc pel poble per trobar-lo. Ho
van fer i van trobar el Carnestoltes assegut al centre. Tots
van estar molt contents. A la tarda va venir l’Emma Julià
amb les seves disfresses i els nens i les nenes van quedar
bocabadats amb els vestits i les carotes que elabora des
de fa vint anys.
Els dimarts 21 cada classe va treballar com se celebra el
Carnaval en un altre poble, ciutat o país. Així van saber
com se celebra el Carnaval a l’escola, a Vilanova, a Sitges,
a Cadis, a Tenerife, a Venècia, a Guinea Bissau i a Rio. I per
acabar el dimecres 22 van fer l’enterrament de la sardina.

Escola El Montcau
Un any més a l’Escola El Montcau organitzem la rua de
Carnaval inspirats en la centenària celebració de les comparses de Vilanova. Per començar els nens i les nenes
de P3 han fet la seva bandera. Durant la rua pels carrers
d’Ordal, les banderes de cada classe onegen mentre es
balla a ritme de comparsa i els pares i les mares es fan un
tip de fer fotografies. Aquesta bandera els acompanyarà
fins a sisè, quan facin l’última desfilada a la nostra escola.
Un cop arribats al pati de l’escola, els afegim una nova
cinta commemorativa. Cada any, una cinta més. Per finalitzar la festa fem una guerra final, però no de caramels...
seria un xic arriscat. La fem de confeti. A partir de sisè
aquesta bandera onejarà al balcó per Carnaval, en record
de cada grup d’exalumnes que ha passat per la nostra
escola.
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Escola de Lavern

Com és tradició la setmana del 16 al 22 de febrer a l’escola de Lavern vam
celebrar el Carnaval.
El Dijous Gras, tots els nens i les nenes van portar un bon entrepà de truita,
botifarra i altres menjars suculents, per donar pas a una setmana de disbauxa
i alegria... Amb un pentinat ben especial vam iniciar les festes de Carnaval.
Aquest any el rei Carnestoltes no va poder venir, però ens va enviar un missatge ben clar que ens demanava que cada dia en féssim alguna de grossa.
El divendres de Carnaval vam anar disfressats de contes, i a cada racó de l’escola hi havia algun personatge ben conegut: el Gat amb Botes, la Caputxeta
Vermella, la Bruixa, el Llop, alguna Barrufeta i fins i tot el Patufet. Semblava ben
bé que aquell dia els protagonistes dels contes havien decidit sortir dels llibres
per fer una passejada pel patí. Quina por!
A la tarda, pares, mares, avis i àvies i tots plegats vam celebrar el Carnaval
amb una xocolatada ben calenta que ens va ajudar passar el fred. El dimarts,
tots anàvem amb la cara pintada i la roba al revés. Alguns van pintar-se veritables obres d’art.
Finalment el Dimecres de Cendra va tancar les festes i tots, molt tristos i amb
un dol rigorós, vam enterrar la sardina, dient adéu al Carnaval i esperant un
any més per tornar a gaudir d’aquestes festes tant esbojarrades.

Carnestoltes a les llars d’infants

A la llar d’infants de Lavern anaven disfressats de contes populars.

A la llar d’infants L’Esquirol vam celebrar el carnestoltes
durant tota la setmana. El divendres per acomiadar-lo
ens vam fer una disfressa de tortugues i vam sortir a
ballar i tots els pares vam convidar a berenar.

A Lavern ja tenim un hotel per a insectes
rats, de Lavern, vam construir un
hotel per als insectes al costat de
l’hort. Vam distribuir-nos per grups
i cadascun va realitzar una tasca
diferent, ens ho vam passar molt bé
fent aquest nou projecte!

Dins el programa d’Escoles Verdes,
els alumnes de l’Escola de Subirats, de Lavern, han construït un
hotel per a insectes. Aquest hotel
ha de ser un habitacle on els insectes puguin hivernar, reproduir-se i
trobar un hàbitat adequat per a la
seva supervivència.
L’expressió hotel dels insectes fa
referència a la similitud que té la
construcció amb un edifici d’estructura vertical i està elaborat amb diferents materials reciclats. Aquests
hàbitats artificials poden ser de diverses mides i formes, i estan pensats per ser col·locats prop dels
horts i jardins, per poder equilibrar
la presència d’insectes que faciliten
la pol·linització de les plantes. A la
nostra escola, també tindrà una finalitat pedagògica, ja que aquesta
construcció permetrà als alumnes
observar i conèixer la biologia dels
insectes i la seva evolució.

La Comissió d’Escola Verda diu:
HEM CONSTRUÏT UN HOTEL
PER A INSECTES!
El dia 9 de novembre de 2011, els
nens i nenes de l’Escola de Subi20

Aquest hotel està format per foradets petits i grans perquè coincideixin amb les preferències individuals dels insectes. Els forats, els
hem omplert amb diversos materials de rebuig com: paper, cartró,
canyes, branques, pedretes, herba
seca, tubs, palla, molsa, etc. Aprofitarem l’hotel per fer un estudi i observació dels insectes. Nosaltres
pensem que així podrem aprendre
moltes coses d’aquests petits animals, com els seus costums, les
seves preferències, les èpoques de
nidificació, les cries, etc.
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Calendari

Regidoria
de
Cultura

altre serà potser el préssec, un altre poden ser les festes,
un altre poden ser els balls populars, etc. Entre tots ho anirem triant sense cap idea prefixada ni inamovible.

Aquest any s’ha canviat el format, no es una qüestió d’estalvi, no és el paper ni les mides
que modifiquin gaire el preu.
Simplement un canvi en el disseny que ens ha semblat més
adequat.

També cal dir que n’hem ajustat el cost. La regidora Garcia
d’ERC ens ho va demanar i com que li em buscat per a
ella, també ens ve de gust donar-ho a conèixer als veïns.
Amant com és ella dels quadres comparatius, apreciarà
sens dubte l’estalvi realitzat, com podeu comprovar comparant amb el cost dels dos anys anteriors.

En la temàtica també hem volgut fer un canvi, volem que el calendari anual retrati el municipi en la seva diversitat; enguany ha estat la vinya, un

Cavalcades de Reis
Les cavalcades de Reis han estat si fa no fa com cada
any i des d’aquestes pàgines hem d’agrair l’esforç que
cada any fan les comissions organitzadores. Val la
pena veure la il·lusió d’aquella nit en les cares infantils i
farem l’esforç per mantenir-les i millorar-les.

etat a la qual no és aliena l’Ajuntament, ens demanen
contenció i seny en la despesa. Les subvencions han
de servir per als materials, la decoració, la il·luminació,
el so, els vestits, l’emmagatzematge, etc., i una mínima
ajuda per als habituals sopars de germanor de la colla.

Des de l’Ajuntament hi posem el suport perquè es puguin portar a terme. També ens hem reunit amb totes
les comissions per explicar-los els criteris que en el
moment actual, per la situació econòmica de la soci-

Sap greu no poder compensar millor l’esforç de tot el
ventall de col·laboradors, aquest any si més no és així,
l’any proper en podrem parlar de nou.

Centres culturals
completar la documentació de cada centre als arxius municipals, estatuts, pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, memòria d’activitats i balanç econòmic anual, tal
com els convenis vigents també especifiquen.

Hem fet una roda de trobades amb les juntes de tots els
centres culturals, el dia 10 de gener amb el Centre Cultural
de Can Batista i l’Ateneu Ordalenc, el 16 de gener amb el
Patronat Familiar dels Casots, el 17 amb l’Ateneu de Lavern, el 24 amb el Centre Cultural de Can Rossell, el 30
de gener amb el Centre Cultural de Ca l’Avi, el 2 de febrer
amb el Centre Agrícola de Sant Pau, el 13 amb la Comissió
de Festes de la Urbanització de Can Rossell, el mateix dia
amb l’Associació de Veïns del Rebato i Torre-ramona, el 15
amb l’Associació de Veïns de Casablanca, el 27 amb el
Centre Cultural de Can Cartró.

Igualment els hem posat en coneixement de la situació
econòmica del consistori i els hem demanat contenció en
la despesa i també correcció en la documentació de factures i justificants. La nostra bona administració ha de ser
també la primera del municipi en ser escrupolosa i transparent en com gastem els diners dels ciutadans.
Des de la Regidoria de Cultura agraïm la bona disposició i
comprensió de les juntes de cada entitat i no dubtem que
la mútua col·laboració serà bona per a ambdues parts.

L’objectiu principal ha estat conèixer millor cada entitat,
després hem tractat temes diversos, els convenis en primer lloc, les subvencions d’obres, les de la Festa Major,
les assegurances dels locals, les diverses activitats que
duen a terme al llarg de l’any, les altres entitats que aixopluguen, etc.

Seguint aquesta labor de coneixement i col·laboració, ara
ens reunirem properament amb geganters, diables, bèsties de foc, corals, grups de teatre, esplais i altres entitats i
associacions que configuren aquest ric patrimoni de la societat civil subiratenca. Volem que la nostra ajuda segueixi, i encara que a voltes sigui petita, que sigui justa i ben
repartida i també compensatòria dels desequilibris entre
nuclis. Potser no ho farem bé per a tothom, però entre tots
hem de millorar-ho.

Saben, i així els n’hem donat garanties, que l’esforç de
l’Ajuntament serà seguir respectant els convenis, seguir
col·laborant en les obres i les millores del manteniment
dels locals. Els hem ofert també la col·laboració dels nostres serveis tècnics i els hem demanat, a la recíproca,

Un aclariment necessari
Davant de les informacions que s’han donat al butlletí
d’ERC, que no entrem a valorar, cal deixar ben clar que
respecte a l’afirmació sobre si un any no es feien obres
es va acordar doblar la subvenció de la Festa Major, ens

cal dir que és una afirmació mal transcrita, tendenciosa i
malintencionada. El conveni diu textualment que “l’Ajuntament ES RESERVA el dret de doblar la subvenció a la
Festa Major si no es fan obres al local de l’entitat”.
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crecional, el va aprovar en junta de govern i només per
a un nucli l’anterior equip de govern el mes de març del
2011, i el vam haver de complir amb el greuge comparatiu afegit de que el local d’aquest nucli és de propietat
municipal i que, per tant, no és lògic que rebi subvenció
per obres com en el cas dels centres culturals històrics. Si
aquesta és la manera d’actuar que recomana la regidora
d’ERC, és evident que no li seguirem el consell.

Ja hem comunicat a totes les entitats que, donada la situació econòmica, aquesta possibilitat no es contempla en
aquesta legislatura i que entenem que cal separar els dos
conceptes, obres de millora dels locals i festes majors, de
manera clara.
També hem de dir que el cas més recent d’aplicació
d’aquest tracte, que no entenem massa just que sigui dis-

2es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica
de Subirats
El cap de setmana del
21 i 22 de gener, aprofitant que enguany es
commemora el setanta-tresè aniversari del
pas de les tropes franquistes pel municipi, es
van dur a terme les 2es
Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica de Subirats. Organitzades pel Centre
d’Estudis de Subirats
(CESUB) i l’Ajuntament
de Subirats, amb la col·
laboració del Patronat
de Turisme de Subirats
i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Tots els Noms de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, entorn del fet històric “Última defensa
de Barcelona”.

es podia seguir un itinerari explicatiu a través
de pòsters, fotografies
i mapes representatius
de les batalles i del moviment dels soldats en
aquells 22 i 23 de gener
del 1939, dies en què
els republicans intentaren frenar l’avenç de les
tropes franquistes per
Subirats. A part, s’hi podia trobar exposada una
trinxera i una maqueta
de la zona construïda
pels alumnes de l’escola Sant Jordi de Sant
Pau d’Ordal. El contingut total de l’exposició quedava,
a més, exemplificat amb la projecció d’un recull d’entrevistes realitzades a diferents testimonis del municipi,
fonts orals que donaren fe d’aquells esdeveniments.

L’HOMENATGE ALS COMBATENTS MORTS A LA
SERRA D’ORDAL

LA RUTA DEL FRONT
El diumenge 22, el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Sr. Joan Josep Auladell,
va personar-se per inaugurar els nous plafons informatius que senyalitzen la Ruta del Front. Amb una breu
presentació per part del regidor de Cultura, Lluís Ràfols, i unes paraules del Sr. Auladell, es va descobrir
el monòlit situat al costat de la font del Pago. Els assistents es van desplaçar tot seguit fins a la trinxera més
propera per veure el plafó informatiu instal·lat i seguir
fins a l’antiga escola del Pago, on ja s’havien iniciat les
obres d’adequació per instal·lar-hi el Centre d’Interpretació.

En aquest context, el Centre d’Estudis de Subirats va
organitzar, el dissabte dia 21, un homenatge als combatents morts a la serra d’Ordal. La jornada, secundada per una trentena de persones, va començar a les
9 del matí quan el grup va iniciar una caminada fins a
Crestabocs, on el grup de teatre Criatures, d’Ordal, va
llegir alguns poemes.
L’EXPOSICIÓ DEL CESUB
A quarts de 7 de la tarda del mateix dissabte el CESUB, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats,
va inaugurar l’exposició La Guerra Civil a Subirats. A
l’acte, van intervenir-hi Josep Mata, president del CESUB; Pere Pons, alcalde de Subirats; i Ramon Arnabat,
president de l’Institut d’Estudis Penedesencs. Amenitzada per la veu i guitarra de Jony Rodón, la celebració
va anar acompanyada per un centenar de persones
des de la seva obertura fins al seu tancament.

El recorregut va finalitzar a Sant Pau d’Ordal per tal de
visitar l’exposició commemorativa dels dos dies de lluita en aquesta zona ara fa 73 anys, que era instal·lada al
carrer Ponent, 10, de Sant Pau d’Ordal. Amb uns breus
parlaments del president del CESUB, Sr. Josep Mata,
del Sr. Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i de l’alcalde de Subirats, Sr. Pere
Pons, es van cloure els actes més rellevants d’aquestes 2es Jornades, tot i que la mostra va restar encara
oberta el següent cap de setmana amb motiu de la
Festa Major de Sant Pau d’Ordal.

A l’exposició, que ha estat oberta al públic els dies 21,
22, 28, 29 i 30 de gener, s’hi va aplegar tant material de
guerra recuperat com premsa de l’època, alhora que
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Codi QR Subirats Capital de la Vinya i WiFi
gratuït a l’edifici de l’estació de tren
ïta a l’Oficina de
Turisme situada
a l’edifici de l’estació de tren de
Lavern-Subirats.
En una iniciativa innovadora, tant els visitants com els usuaris del servei
de Rodalia Renfe poden accedir a internet còmodament
mitjançant ordinadors portàtils i smartphones, telèfons mòbils amb connexió de dades, mentre consulten informació
turística de Subirats i el Penedès o esperen el tren a les
andanes. Aquest servei és possible gràcies a la xarxa WiFi
municipal de Subirats, proporcionada per WifiPenedès, la
qual s’ha configurat de lliure accés a l’Estació Vitivinícola
de Lavern. A diferència d’altres experiències similars en
estacions de tren, per poder accedir a aquest servei no ha
d’adquirir cap tipus de targeta d’accés sinó simplement
situar-se a l’àmbit de cobertura de l’estació amb el seu
equip i seleccionar la xarxa de zona WiFi TurismeSubirats.

El Patronat de Turisme de
Subirats ha distribuït entre les
empreses i entitats del municipi un codi QR de la marca
“Subirats Capital de la Vinya”
per tal d’incloure’l a les etiquetes i publicacions dels seus
productes, i la publicitat que generin. Aquest codi bidimensional serveix per facilitar l’accés a una adreça d’internet
mitjançant telèfons mòbils, en aquest cas a l’enllaç de la
pàgina de Turisme de Subirats http://www.turismesubirats.
cat. Així mateix, va acompanyat del logotip de la marca i
destinació “Subirats Capital de la Vinya”, el qual inclou la
paraula Penedès al seu grafisme, per recordar que amb Vilafranca del Penedès, Capital del Vi, i Sant Sadurní d’Anoia, Capital del Cava, són les tres capitals de l’enoturisme
al nostre país. En la mateixa línia de difusió gràcies a les
tecnologies de la informació i el coneixement (TIC), el Patronat de Turisme de Subirats ofereix connexió WiFi gratu-

Manifest “Costa de Barcelona al servei de tothom”
En relació a la presentació de la
nova marca turística de la província de Barcelona, el 18 de gener, en roda de premsa conjunta
de l’Ajuntament de Subirats i el
Patronat de Turisme de Subirats,
Pere Pons, alcalde de Subirats,
i Pere Guilera, vicepresident del
Patronat, van donar a conèixer el
manifest “Costa de Barcelona al
servei de tothom”. També hi van
assistir Dolors Morera, membre
de la Junta Directiva del Patronat de Turisme de Subirats i del Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès; Josep Maria Albet, president

de la DO Penedès; i empresaris
turístics de Subirats i el Penedès. La presidenta del Patronat
de Turisme de Subirats, Maria
Teresa Catasús, no hi va poder
assistir per problemes d’agenda.
Podeu consultar el contingut del
manifest, on es detallen les conseqüències negatives per a la
promoció turística de Subirats i
el Penedès del pla estratègic de
la marca turística Costa de Barcelona, a la pàgina web http://
www.turismesubirats.cat/2012/01/18/manifest-costade-barcelona-al-servei-de-tothom.

Nova exposició al Museu d’Esperanto de Subirats
El 28 de gener s’inaugurà la
nova exposició permanent del
Museu d’Esperanto de Subirats (MES) Una setmana d’estiu
després de la Setmana Tràgica,
centrada en la celebració a Barcelona, del 5 a l’11 de setembre
del 1909, del V Congrés Universal d’Esperanto, trobada que
concentrà a la ciutat comtal uns
1.500 esperantistes provinents
de tot el món. Es tracta d’una
mostra interactiva i multidisciplinària, amb diversitat de materials i publicacions il·lustratius, que vol posar de relleu la
importància del moviment esperantista català als inicis del
segle XX així com les seves diferents implicacions socials i
culturals. La presentació de la nova exposició –comissariada per Rafael Hernández i Josep Tubau– va comptar amb
l’assistència de l’historiador i expresident de la Diputació
de Barcelona Antoni Dalmau, que contextualitzà el con-

grés i els fatídics precedents
de la Setmana Tràgica, que a
punt estigueren de causar que
la trobada esperantista no es
portés a terme. Seguidament,
prengueren la paraula l’alcalde
de Subirats, Pere Pons, i el regidor de Cultura, Lluís Ràfols,
els quals donaren suport a les
iniciatives endegades des del
MES. Aquesta exposició conviurà amb l’exposició ja existent
Un recorregut per la literatura a
través de l’esperanto i l’important fons del museu. Aquesta exposició compta amb el
suport de l’Ajuntament de Subirats, el Patronat de Turisme
de Subirats i l’Associació d’Amics del Museu d’Esperanto
de Subirats, així com la col·laboració de La Vanguardia i
l’Arxiu Històric de Barcelona, entre altres centres de documentació. Podeu consultar tota la informació al respecte al
web http://museuesperanto.org.
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Mercat del Préssec d’Ordal
S’ha instal·lat un tòtem a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal que anuncia el
Mercat del Préssec d’Ordal durant tot
l’any. Un rètol singular que permet ferse una fotografia substituint el pinyol
pel rostre dels visitants al cor del logotip del Préssec d’Ordal. L’escultor Josep Massana, amb la col·laboració de
la dissenyadora Imma Olivella, tots dos
subiratencs, són els autors d’aquesta
original obra d’art a base de metall i
fusta. A més a més les lletres del Mercat del Préssec d’Ordal queden reflectides al terra per la llum del sol, de dia,
i a la nit per l’enllumenat artificial. El lateral del tòtem informa de les dates de
l’esdeveniment i dóna la benvinguda
en set idiomes: català, castellà, francès, anglès, rus, xinès i esperanto. S’espera que aquesta
divertida icona es converteixi en parada obligada per a

tothom que visiti el municipi de Subirats,
especialment durant la celebració del
Mercat del Préssec d’Ordal a la mateixa
plaça els mesos de juny, juliol i agost.
En la mateixa línia de difusió turística,
l’Ajuntament de Subirats, el Patronat
de Turisme de Subirats i l’Associació
de Productors del Préssec d’Ordal han
editat un llibre promocional del Mercat
del Préssec d’Ordal on es dóna àmplia
informació entre altres dels orígens, el
desenvolupament, els productors, el cicle vegetatiu o el receptari del préssec
d’Ordal i el seu mercat per tal de prestigiar encara més aquest producte típic
de Subirats. Totes aquestes accions, i
més que es desenvoluparan al llarg de
l’any, per fomentar el reclam turístic del
Mercat del Préssec d’Ordal es realitzen amb el suport de
la Diputació de Barcelona.

Visita a Agromillora Iberia

Regidoria
d’Agricultura

La visita a Agromillora Iberia
va constar d’una ruta pels tres
centres de producció de plantes ubicats als termes municipals de Subirats i de Sant
Sadurní.

En primer lloc es va visitar el
centre del Rebato, on es va
presentar Agromillora com a grup empresarial amb un total de dotze filials ubicades a deu països, amb presència
a tots els continents, arribant a produir en un any més de
35 milions de plantes de diferents espècies a tot el món.

superintensiu. En aquestes instal·lacions es va veure tot el
procés productiu, des de l’estaquillat del material vegetal
extret dels camps mare, passant pel control i seguiment
del creixement de les plantes fins al moment de l‘expedició de les comandes.
Finalment es va visitar el nou centre de Monistrol especialitzat en plantes empeltades de Prunus (fruiters de pinyol) i
cítrics. En aquest centre es va explicar el procés d’empelt,
que realitzen fins a quaranta treballadors, a partir dels portaempelts i els borrons de les diferents varietats d’espècies fruiteres o cítrics que demanda el client. També es va
veure el Laboratori de Control de Qualitat, on es realitzen
les anàlisis necessàries per garantir el bon estat sanitari
dels materials vegetals amb què es treballa i es va explicar
com funciona el sistema de traçabilitat utilitzat per al seguiment i control de les partides de plantes en creixement
fins que estan preparades per enviar als clients.

A continuació es va visitar el laboratori de micropropagació on, a partir del material inicial, es fa la multiplicació
in vitro dels portaempelts de Prunus i cítrics per a una
producció a gran escala i d’alta qualitat. En acabat, es va
entrar en la zona d’aclimatació on es planten les plantes
als petits paperpots amb substrat on arrelen i segueixen
creixent per portar-los, finalment, als hivernacles on se’n
controla metòdicament el creixement fins al moment de la
seva comercialització.

Per participar a la tradicional
Festa de la Primavera “Subirats
en Flor” i rebre el vostre lot de
plantes per embellir les façanes,
només cal que ompliu la butlleta
que hi ha en aquesta revista Tot
Subirats amb totes les dades.
L’heu de retallar i entregar-la
directament el diumenge 13 de
maig a l’Estació Vitivinícola de
Lavern en recollir les flors amb
què el Patronat de Turisme de
Subirats obsequia cada família
subiratenca per agrair la cura i
embelliment de l’entorn.

SUBIRATS EN FLOR
DIUMENGE 13 DE MAIG DE 2012
Estació Vitivinícola de Lavern (Estació Renfe Lavern-Subirats)
D’11 a 13 hores: Recolliu el vostre lot de plantes a l’Estació Vitivinícola
de Lavern, obsequi del Patronat de Turisme de Subirats a cada família
subiratenca.
CAL ENTREGAR AQUESTA BUTLLETA AMB TOTES LES DADES PER RECOLLIR
LES PLANTES!

Nom i cognoms..........................................................................................................................................
Adreça...............................................................................................................................................................
Poble, barri o nucli de Subirats......................................................................................................
Telèfon........................................................ Correu electrònic..........................................................

✁

Participa al Subirats en Flor

Seguidament, es va visitar el centre de Can Bosch, especialitzat en la producció de plantes d’olivera per al sistema
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El Futbol Sala Ordal, subcampió de la lliga de
Jespe en la categoria benjamina
El dissabte 11 de febrer es va
celebrar a la pista d’Ordal la
final de la lliga masculina de
Jespe de la categoria benjamina, en què els tres primers
classificats de la lliga van disputar un triangular per decidir qui era el campió absolut
de la temporada 2011/2012.

Participació
ciutadana

Finalment l’equip de casa va quedar subcampió, fent-se
amb el primer lloc l’equip de l’AE L’Esquitx Groc de Sant
Sadurní. L’acte va finalitzar amb l’entrega de trofeus i medalles per a tots els participants. Cal destacar l’èxit de participació i la gran afluència de públic i felicitar el Futbol
Sala Ordal per l’organització de la final.
A partir del 25 de febrer, l’equip benjamí comença una mini
lliga de futbol sala, la Copa Primavera, en la qual esperem
que aconsegueixi tan bons resultats com fins ara.

Carnestoltes a la Residència Font Santa
Com a resultat del a col·laboració de l’Ajuntament de Subirats amb la Residència Font Santa, hem pogut celebrar el
Carnestoltes amb els nostres amics i companys de Mas
Albornà, a les Cabanyes, i us ho volem explicar.

Ara els nostres quadres estan a l’Ajuntament, i formen part
del patrimoni de tot el municipi. N’estem molt orgullosos.
Volem agrair a tot el personal de l’Ajuntament de Subirats
la sensibilitat que mostra davant les nostres necessitats i el
suport que ens ofereix en el nostre dia a dia.

Una de les tasques productives principals que fan les
persones amb discapacitat que viuen a la Residència és
reproduir quadres modernistes amb la tècnica de collage,
i l’Ajuntament de Subirats, en conèixer la nostra feina i valorar la nostra tasca, ens ha comprat un parell de quadres.

Calendari
fiscal
Per a l’interès dels
nostres veïns,
publiquem el
calendari fiscal
2012.

Gràcies, gràcies per fer possible que el nostre treball ens
permeti fer allò que ens agrada, i, sobretot, gràcies per
reconèixer la nostra feina!

Data de pagament

Concepte que recapta l’ORGT per a l’Ajuntament de Subirats

03-02-2012 a 04-04-2012

-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

01-08-2012

-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1a fracció - Domiciliat

04-04-2012 a 05-06-2012

-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - No domiciliat
- TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
- TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
- TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
- IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

02-11-2012

-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2a fracció - Domiciliat

05-09-2012 a 05-11-2012

-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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dels pressupostos aprovats i donar detalls del perquè de
les decisions preses. Cal orientar aquestes presentacions
als principals nuclis de població que tinguin àmbit d’influència en altres nuclis urbans no tan importants demogràficament parlant.

Els programes electorals tenen una missió molt clara: establir un conjunt de compromisos amb la població per
ser duts a terme durant el període de govern. Fins avui,
aquest era un principi clar i inqüestionable.
Els pressupostos anuals són realment l’eina que permet
gestionar l’acció d’un ajuntament: dels diners que saps
que en un any cobraràs a través d’impostos (ordinari), dels
que percebràs de forma extraordinària i de les subvencions n’has de fer un ús racional per assolir els compromisos electorals.

3. No oblidar l’activació de l’economia. Si bé és cert que
la contingència ha marcat i marca l’economia del país, de
la comarca i del municipi, no podem cometre l’error d’oblidar l’activació econòmica. Apostar i invertir en promoció
econòmica, en turisme, en indústria i en els elements que
atrauen gent als nostres nuclis és invertir en les properes
generacions. No ens podem permetre el luxe de perdre
competitivitat ni deixar perdre tota la feina feta fins ara per
situar Subirats en un lloc destacat del mapa.

La conjuntura actual de mercat, la disminució dels ingressos per part de l’Ajuntament, la limitació en les subvencions han portat l’Ajuntament a fer uns pressupostos ajustats a la situació. Això vol dir que, segurament, no són els
pressupostos desitjats, però sí que són els pressupostos
que toca fer, i en aquest sentit lloem i avalem la tasca realitzada per l’equip de govern. Tenim constància que s’ha
treballat molt rigorosament per dotar els pressupostos
d’una fidelitat i una honestedat que el poble reclama.

4. Protegir els més necessitats. En darrer lloc, però no per
això el menys important, convidem el govern consistorial
a tenir un seguiment de les persones més necessitades
del municipi per atendre-les. Uns pressupostos han de
ser inversió de futur, però han de comptar amb la persona
com a protagonista principal. S’ha de vetllar perquè les
capes més desprotegides de la població tinguin l’atenció
merescuda i se’ls doti de l’ajut o dels recursos necessaris
per fer d’aquests moments encara més difícils un exemple
de solidaritat i responsabilitat de construcció ciutadana.

Des del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Subirats
demanem a l’equip de govern uns compromisos socials
davant l’aprovació dels pressupostos per al 2012 al darrer
ple:
1. La política és pedagogia. L’evolució de la política l’ha
portada a tenir l’obligació d’explicar-se i fer-se entendre.
Cal explicar les vegades que siguin necessàries què vol
dir despesa ordinària i que vol dir despesa extraordinària.
Què vol dir cobrir despesa ordinària amb ingrés ordinari; i
explicar molt bé l’àmbit de les subvencions, tant dels beneficis com dels riscos que això comporta.

Fem política per construir poble, per fomentar la ciutadania. En aquesta línia, el grup municipal de CiU insistim en
el nostre suport als pressupostos per al 2012, però també
ens oferim com a ajuda i articulació per fer efectius els
plans d’actuació de l’Ajuntament, allà on ens sigui possible arribar. Som aquí per ajudar.

2. Comunicar és ser transparents. Instem el govern municipal a fer una ronda de presentació i exposició pública

Molta sort.
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Comentaris d’oposició
Certament estar a l’oposició és dur. Durant els últims
quatre anys el grup municipal socialista ens hem trobat
en aquesta situació i sabem el pa que s’hi dóna. Malgrat
tot, sempre vam intentar ser rigorosos amb les afirmacions que tant des de la pàgina de la revista municipal com
dels butlletins propis donàvem a conèixer als ciutadans
de Subirats. Fins i tot en aquelles valoracions pròpies intentàvem ser el màxim d’equànimes, mesurats i, sobretot,
respectuosos.

regidor en absència de l’alcalde o quan ho demanen directament si es tracta d’assumptes d’urbanisme o cultura
que son de la seva competència. És explicable això també
perquè el regidor del PSC acostuma a ser a l’Ajuntament
dilluns, dimarts i dimecres al matí, el dimecres a la tarda
i puntualment en cites concertades altres dies, com molts
veïns han pogut comprovar, ultrapassant amb escreix, i
amb esperit de servei, les hores que es van estipular d’assistència a l’Ajuntament.

Durant aquests dies hem pogut rebre als nostres domicilis els fulletons editats, dins de la seva tasca d’informació
i control del govern municipal, pels grups de l’oposició.
Bona feina. Encara que demanaríem una mica de sensatesa i veracitat. Sobretot que s’informin bé de les coses i
quan facilitin dades numèriques, que siguin ben calculades.

S’ha d’afegir també que durant els primers mesos d’oposició van fer bandera del sanejament de les arques municipals en la seva gestió de l’Ajuntament. Esgrimint el seu
famós romanent de tresoreria amb què van finalitzar la legislatura. Encara que, un cop passat el temps, sembla que
tot va ser fruit de la seva ignorància i desconeixement. Ara,
un cop tancat l’exercici, s’ha pogut comprovar quina és la
realitat d’aquella situació. I com sempre el temps, aquest
jutge implacable, ha posat a cadascú al seu lloc.

Així l’APS-CUP als seus fulletons fa afirmacions absolutament esbiaixades. A tall d’exemple podríem citar l’afirmació que responsabilitza els anteriors regidors d’una desviació del pressupost que s’ha vist amb el tancament del
2011. Cal recordar que els pressupostos del 2008, el 2009
i el 2010 es van tancar amb romanents positius. També
l’any 2010 hi va haver un informe favorable, fet pels serveis de la Diputació, de l’estat econòmic. Mai no hi va haver dificultats de tresoreria ni manca de liquiditat com ens
hem trobat ara. Realment les maneres són correctes, però
algunes afirmacions tenen, i ho lamentem, una certa mala
fe. Nomes ho podem entendre des de la ignorància i la
poca experiència. Però és realment molest. Sobretot quan
els hem facilitat la informació de manera transparent. Cosa
que amb l’anterior govern no en vam tenir mai l’oportunitat.

Però no hi donarem més voltes, això es cura amb el temps.
Perdurar en aquesta “rabieta sorda” l’únic que els comportarà és un malestar anímic gens recomanable per a la
pròpia salut.
Ara ens toca treballar i molt. Ho estem fent, s’estan posant les coses al seu lloc i el nostre propòsit no és anar
pel camí simple de les retallades, aquesta solució no ens
agrada, això no dóna feina ni anima l’economia, certament
l’Ajuntament té els recursos molt limitats i se’ns demana
suplir serveis que de fet toquen a administracions superiors: transport escolar, llars d’infants, etc.
Ho farem en la mesura que sigui possible, però també s’ha
de tenir clar que el Grup Municipal Socialista no és partidari del “café para todos” sinó de redistribuir en funció de
les rendes de les famílies, i això simplement vol dir que entenem que cal ajudar més les famílies amb reals dificultats
i menys les que tenen millors rendes. Potser és difícil de fer
però ho hem d’intentar.

En el cas de les regidores d’ERC el greuge és més sagnant. No van pair bé els resultats electorals. I, a dia d’avui,
sembla que encara els costa. Sobretot després que se’ls
va oferir a tots els grups municipals la possibilitat de fer
pinya en aquest moment de crisi i formar part de l’equip de
govern. Cosa que van rebutjar des del primer dia.
Després d’això, afirmacions del tipus que no els agrada
haver de dirigir-se al regidor del PSC i que detectaven
aquesta crispació en molts ciutadans, no deixa de posar-les en evidència. Només ens permetem recordar-los
que l’únic que aquest regidor fa és atendre els veïns en
aquells assumptes en què demanen parlar amb algun

Per aquesta raó no ens apuntarem a propostes populistes i demagògiques de rebaixes indiscriminades de taxes
i d’impostos, precisament aquesta és una via perquè les
administracions puguin recaptar per després ajudar a qui
realment ho necessita.
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Passa el temps i estem igual o pitjor
que els lladres se’ls emportin el que no és seu. On arribarem? I nosaltres sense cap policia.

Aviat farà UN any que tenim nou alcalde. Com molt bé
sabeu, l’equip de govern està format per CiU i PSC. Per
això PREGUNTEM, qui és l’alcalde? Quan els veïns i les
veïnes hi volen parlar, es troben que els rep el Sr. Ràfols,
representant d’un grup minoritari, amb un sol regidor, que
mana més que l’alcalde. O és que és ell, l’alcalde? Ningú
no ha vist el pacte que van fer CiU i PSC. Potser entrar al
govern consistia en això, ja que el Sr. Pons no pot arribar a
tot arreu i no va pensar que la feina que té no era compatible amb dirigir un municipi com Subirats. Aquí necessitem
un consistori pròxim i eficaç per superar les mancances
que tenim en infraestructures i serveis, amb un govern que
s’hi dediqui al cent per cent i s’impliqui amb els veïns i les
famílies.

Entre les coses realitzades, demanades pel PPC a l’equip
de Govern, i ja fetes, tenim l’illeta de Sant Pau d’Ordal, la
senyalització de la rotonda, el pont del camí de Can Batlle
de la Pujada, canviar la senyera del Castell de Subirats i
tot un llarg etcètera.
També volem comentar que el cost d’aquesta revista que
teniu a les mans s’hauria de posar en coneixement dels veïns, perquè en moments de crisi cal ajustar-nos al màxim.
És bo que el municipi sàpiga què passa, però creiem que
gastar 1.382 € (+ 4% d’IVA) per disseny, maquetació i impressió és excessiu. Des del PPC demanem que s’ajusti
aquesta despesa, o que es faci només dos cops a l’any,
no cada tres mesos, així passaria dels 5.415,28 € actuals
a 2.763 €. També caldria sumar-hi el cost que això comporta als administratius, que hi han de dedicar un temps
que es podria fer servir per a altres coses, i la despesa de
distribuir-la a tots els nuclis, de combustible i dedicació.
Al municipi ja tenim altres publicacions on es recull el que
passa a Subirats, i a més surt de franc a l’Ajuntament, perquè els seu cost és sufragat pels col·laboradors que fan
possible l’edició.

Els funcionaris han de fer la feina diària, però no poden fer
les coses que pertoquen a l’equip de govern. Hem de ser
conscients que en els moments de crisi que estem passant ens toca estrènyer el cinturó com fa tothom, i no toca
que si marxa un funcionari se’n contractin dos, un per portar els comptes i l’altre per fer de secretari. Que no deien
que teníem un bon comptable i ara resulta que aproven el
pressupost 2011 quan sempre el regidor d’Hisenda criticava l’antic govern per no tenir els comptes al dia? Què
feia, doncs, l’oposició? I tot això ha pogut ser possible
gràcies al nou comptable, que en un mes ha posat les
coses en ordre. Felicitem personalment aquest senyor per
la seva eficàcia i el seu rigor a l’hora de posar fil a l’agulla.
El regidor d’Hisenda i tresorer també necessita posar-se
les piles: té massa feina i no hi arriba.

En el passat ple es va aprovar l’execució de les obres del
camp de futbol amb gespa. Com sabeu, el nostre grup
ho portava al programa, per això hi vam votar a favor, tot i
considerar que la despesa és molt gran. Hem cregut, però,
que és una oportunitat d’atreure més persones al nostre
municipi, ja que el dia que hi ha partit tothom pot comprovar l’afluència de gent. Passa igual els dies del mercat del
préssec i quan hi ha curses organitzades a Lavern i Sant
Pau, cosa que hem d’agrair als membres de les associacions organitzadores que ho fan possible.

Camins, neteja, enllumenat, seguretat: cada vegada els
veïns tenim més la por al cos perquè cada cop hi ha més
delinqüència i els robatoris són més freqüents a causa de
la crisi. I no hi hem de fer res? Els veïns de Subirats han de
vigilar quan van a comprar, tancar bé les portes per evitar
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Escola El Montcau d’Ordal
Al mes de gener vam tenir la visita del Departament d’Educació juntament amb l’empresa GISA, encarregada de fer
l’obra. La reunió es va convocar a l’escola d’Ordal amb
l’assistència dels pares, mestres i tot el consistori.

Estem molt satisfetes i contentes que l’obra finalment es
pugui executar aquest any. És una escola molt desitjada i
lluitada pel grup d’ERC amb l’ajuda del professorat, dels
pares i de la resta de grups polítics, que ens han donat
suport en el tràmit durant aproximadament vuit anys. Tots
érem conscients de la necessitat d’aquesta escola.

Ens van informar dels detalls de l’obra i dels terminis
d’execució. Aquesta comença al març i ha d’estar finalitzada com a molt tard en divuit mesos. És a dir, el curs
2013/2014 ja podríem disposar de les noves instal·lacions.

Moltes gràcies a tots i totes per la paciència que heu
tingut durant aquests anys.

Obres de millora i condicionament del camp de futbol
per instal·lar-hi la gespa
iem que en cas de rebre-la no cobrirà la totalitat de la inversió, donada la situació econòmica actual.

Al punt número 10 del Ple del 5 de març de 2012, s’ha
adjudicat l’obra de millores del camp de futbol de Sant
Pau d’Ordal per a la instal·lació de gespa amb un pressupost de 261.000 euros que ERC va reservar d’una subvenció del PUOSC a l’anterior legislatura. L’actual equip
sòcio-convergent a hores d’ara encara no saben com es
finançarà la resta de despesa, que ascendeix a 195.000
euros més.

El que ens preocupa a ERC és:
Sabent que s’han retallat partides del pressuposts
del 2012 per a temes com pot ser el transport escolar, el manteniment de les escoles i de la resta d’instal·
lacions, etc., i sabent que s’han hagut d’apujar els impostos i les taxes, alguns desmesuradament com la
quota de la llar d’infants, com pensa finançar l’equip
de govern la despesa de la gespa?

L’actual equip de govern preveu la possibilitat de rebre
alguna subvenció de la Diputació durant aquest any, i cre-
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Participació ciutadana?
El nostre grup ens reunim cada dimarts al vespre a 2/4 de
10 a les escoles velles de Sant Pau en assemblea oberta a
tothom. Una vegada al mes també realitzem reunions itinerants per cada poble de Subirats perquè tots els veïns i les
veïnes us pugueu acostar a dir-hi la vostra o a participar
en les nostres decisions. La nostra política també contempla la realització d’audiències públiques perquè l’equip de
govern pugui explicar què està fent sobre temes determinats o la realització de pressupostos participatius de cara
a futurs exercicis, en què els ciutadans podran participar i
ajudar a definir com hem de gastar els diners de Subirats.

La participació ciutadana és un dels eixos principals del
nostre programa polític. De fet, és un dret ciutadà constitucional i els poders públics tenen l’obligació de promourela, segons contempla la Constitució Espanyola i l’Estatut
de Catalunya (2006):
“Els poders públics han de promoure la participació social
en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques
públiques, i també la participació individual i associativa
en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb
ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i
autonomia.” (Article 23 Estatut de Catalunya.)
Ara bé, hauríem de preguntar-nos què entenem per participació ciutadana. Molts partits polítics s’omplen la boca
amb aquest concepte, sobretot durant la campanya electoral, sense que després facin massa passos per posar-lo
en pràctica. Prometre coses durant la campanya per després oblidar-se’n és, malauradament, una pràctica massa
habitual de la classe política, que provoca un desencís
general i que gran part de la ciutadania critiqui que als
polítics els votes cada quatre anys perquè després facin
el que volen.

El grup de CiU de Subirats al seu programa electoral, i
després al pacte de govern CiU-PSC, van parlar de participació ciutadana anunciant la creació d’un consell agrari
de Subirats, un consell d’entitats culturals i la recuperació dels mecanismes existents de participació ciutadana,
com el consell de Subirats. Sabem que encara és aviat,
però ja podem dir que de moment no hem vist cap gest
per part de CiU-PSC per promoure la participació ciutadana, al contrari, ens van votar unànimement en contra
una moció en què defensàvem una audiència pública on
l’equip de govern i els tècnics expliquessin al poble en
quina situació es trobava el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Subirats (POUM).

Per això APS-CUP considerem que és tan important promoure la participació ciutadana. El poble ha de poder
conèixer les polítiques públiques que es realitzen al seu
municipi, participar-hi i avaluar-les de forma constant, no
només cada quatre anys. El poble ha de saber que el poder polític és seu, i els polítics no el poden tenir segrestat.
Amb la participació ciutadana volem apropar el govern
municipal al poble; idea que considerem essencial per a
la salut de la democràcia.

Si el govern de Subirats realment creu en la participació
ciutadana, haurà de començar a fer passos en aquest
sentit. Hi estarem molt atents, mentrestant nosaltres sí que
ens hi continuarem esforçant.
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Agenda cultural
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Festa Major de Can Rossell

Festa Major de Can Cartró

El cap de setmana
del 13, 14 i 15 d’abril

El cap de setmana
del 27 d’abril a l’1 de maig

Avanç del programa d’actes:

Avanç del programa d’actes:

DIVENDRES 13 D’ABRIL
21.00 h: Sopar de germanor.
23.00 h: Concert de gospel.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
21.00 h: Castell de focs, seguit pel pregó i un
aperitiu.
DISSABTE 28 D’ABRIL
09.00 h: Batucada i botifarrada. Torneig de pingpong i futbolí. Tallers infantils
17.00 h: Futbol amb el FC Can Cartró
20.00 h: Tast de vins.
23.00 h: Ball amb el grup New York.

DISSABTE 14 ABRIL
16.00 h: C
 ampionat de truc. Concurs de coques
casolanes. Exposició de les Puntaires de
Sant Sadurní d’Anoia.
17.30 h: E
 ntrega de premis del campionat de truc i el
concurs de coques casolanes.
18.00 h: E
 spectacle infantil de màgia o d’animació
(pendent de confirmar) i xocolatada popular.
23.30 h: B
 all de nit amb el grup-orquestra Almas
Gemelas.

DIUMENGE 29 D’ABRIL
11.30 h: Missa i cant coral.
12.30 h: Cercavila i trobada de plaques Carol.
17.00 h: Espectacle infantil
20.00 h: Gospel.

DIUMENGE 15 D’ABRIL
18.00 h: Falcons País del Cava (pendent de
confirmar).
19.00 h: B
 all de tarda amb el grup-orquestra Almas
Gemelas.

DILLUNS 30 ABRIL
23.00 h: Nit cubana.
DIMARTS 1 DE MAIG
11.00 h: Partit de futbol de solters contra casats.
12.00 h: Havaneres i vermut (per confirmar).
19.00 h: Teatre i traca final.
DISSABTE 5 DE MAIG
17.00 h: Gran campionat de truc.

Festa Major dels Casots
El cap de setmana
del 20, 21 i 22 d’abril

Aplec del Pa i l’Empenta

Avanç del programa d’actes:
DIVENDRES 20 D’ABRIL

L’ 1 de maig, al Castell de Subirats

21.30 h: S
 opar popular. Després del sopar, teatre
Un amant en antena, a càrrec del grup de
teatre de La Cumprativa de Llorenç del
Penedès.

Avanç del programa d’actes:
11.30 h: Celebració de la missa.
De 12:30a 15:30 h: Sardanes patrocinades per
l’Ajuntament, visita guiada al Castell, al
Museu i projecció del vídeo del Castell,
garlandes i entrega del pa al Lledoner.

DISSABTE 21 D’ABRIL
De 17.00a 19.00 h: Exposició i audiovisual sobre la
Guerra a Civil a Subirats.
17.30 h: T
 robada de Puntaires de Sant Sadurní
d’Anoia.
18.00 h: X
 III Concurs de pastissos. A continuació,
xocolatada per a tothom.
23.30 h: Ball de nit amb l’orquestra Melodia.

Festa Major de Torre-ramona
El cap de setmana del 14 i 15 d’abril
Avanç del programa d’actes:
DISSABTE 14 D’ABRIL
21.30 h: Sopar de veïns.
23.00 h: Ball.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
De 09.00 a 11.00 h: Caminada popular.
09.00 h: B
 otifarrada popular.
11.00 h: C
 ampionat de ping-pong.
12.30 h: A
 ctuació dels Diables Infantils i el Drac Vell
de Sant Pau d’Ordal.
13.30 h: V
 ermut popular.
19.00 h: Ball de vetlla amb l’orquestra Melodia

DIUMENGE 15 D’ABRIL
11.00 h: Ruta “Torre-ramona: sorprenent i misteriosa”.
13.00 h: Missa solemne.
18.00 h: Festival infantil.
19.30 h: Xocolata per als menuts i cava per als
adults.
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L’entrevista
Isidre Ros i Soler
Som éssers socials per naturalesa, sabem que vostè n’és
un clar exemple; quan comença la seva participació social?
Tot plegat ja començà de ben petit. Aquí a Ordal teníem i
tenim encara el Centre Parroquial i hi havia el mossèn Fortià
Camprodon que hi organitzava teatre; ell n’era el director, i jo
sempre anava a veure com assajaven. Cap a l’any 1941 vaig
començar a fer-ne també. Cap als anys setanta va néixer el
grup Terra Baixa, que aquest any es dissoldrà. Hi ha el grup
Criatures, que és com la colla dels més joves de Terra Baixa,
que actualment encara és viu i que es constituiran com a grup
totalment independent.
Obtingué el premi Arlequí de Teatre 2007 per haver estat
fundador, promotor i ferm defensor de la Coordinadora de
Grups Amateurs de Teatre de l’Alt Penedès, GATAP, ser-ne
el president durant dinou anys i representant a la Junta
Directiva de la Federació. Avui n’és president honorífic.
Per què el teatre?
Tot el que és cultura sempre m’ha agradat molt, la cultura
de casa. El teatre, doncs, m’ha agradat perquè és una forma
d’expressar-se en públic i comunicar-se amb els altres.
La importància del folklore als pobles i ciutats.
Les festes que disfrutes més són les que fas tu; és important que els pobles tinguin grups propis, esbarts, gegants,
capgrossos…, la festa es viu més. Cada vegada sembla que
costi més arrossegar el personal. Però per mi és el millor, lligues la gent, agermana. Fas coses que t’agraden i que et
permeten comunicar-te amb els altres.
Com van néixer els gegants d’Ordal?
A l’any 1965 es van fer els capgrossos i al 1966, els gegants;
en Pere Ibáñez Tort va ser-ne el promotor. Ell va venir a buscar-me per col·laborar amb el grup. Vaig començar participant en el transport dels gegants i en tot el que calia. En Pere
morí al 1973 d’accident. Poc abans ja m’havia engrescat a
posar-me una mica a primera línia i vaig acabar sent cap de
colla fins fa dos anys. Els gegants d’Ordal foren dels primers
de la comarca; sortíem per tot Catalunya. També els acompanyaven els capgrossos.
Vostè també canta tot i no tenir gaire bona veu, segons
diu.
Sí, el cant m’ha agradat molt tot i que no tinc gaire bona veu.
Ja de ben petit cantava caramelles, assajàvem aquí al Centre
Parroquial. Formo part de la Coral L’Oreneta d’Ordal; només
cantem caramelles un cop a l’any. Fa uns trenta-tres anys que
es formà. Es va recuperar el nom d’una coral que ja havia
existit a Ordal l’any 1902 i que es deia justament així, L’Oreneta.
Junt amb La Caixa de Pensions fundà el
Patronat de la Festa dels Avis a Subirats,
essent-ne el president. Aquesta festa se
celebrava un cop a l’any al municipi i es
va fer durant uns quatre o cinc anys (del
1979 al 1983). També va impulsar juntament amb el mossèn Josep Raventós la
creació de la residència d’avis d’Ordal. I

84 anys, nascut el dia 20
de febrer de l928 i resident a Ordal.
Casat, té una filla i dos
néts.
Jubilat, de professió pagès i comerciant, majorista d’ous.
va ser dels fundadors de l’Associació de la Gent Gran de
Subirats Subigran.
La paraula o el silenci?
Jo sóc més d’escoltar i actuar que de parlar.
Què és per vostè la fe? Parli’m de la fe i de Déu.
La fe és creure en alguna cosa que no has vist mai. Jo sóc un
home de fe. Ara mateix llegeixo un llibre de pregàries. Per mi
Déu ho és tot, és l’Univers, per mi Déu crea cada dia i el dia
que ho deixi de fer deixarem d’existir. Som febles i pequem,
de pecadors tots en som, però hem de confiar en la bondat
de Déu.
És molt participatiu tant a la Parròquia d’Ordal com al Patronat del Santuari de la Font Santa i també a la Parròquia
de Sant Pere d’Avinyó. Forma part del Consell d’Economia
d’aquestes tres parròquies.
Hi ha crisi de fe?
Més que crisi de fe hi ha crisi de valors en general i, sí, la fe
també hi està inclosa. La crisi de valors ens ha portat a la crisi
econòmica. La principal crisi és la de valors. Uns valors per
reivindicar són la fe, el respecte, la convivència.
Què rep quan un dóna?
Jo rebo molta alegria. Tant la meva dona com jo donem amb
molta alegria i satisfacció i rebem la mateixa.
I de la humilitat, què me’n diu?
És innata i està desvinculada de la fe, hi pot anar lligada o no.
Indiqui’ns un propòsit que ens faci aconseguir viure il·
lusionats cada dia.
Viure connectat amb el present, viure cada moment que vius
de la manera més intensa possible. El passat ja ha passat i
el que ha de venir no ho hem vist. Aprofitar el moment que
passa i ja no tornarà més.
I del món de la parella… la presència de la Cisqueta en el
seu món.
La meva dona és una santa. Jo, abans de
conèixer-la, només pregava a Déu que trobés una dona que fos més pietosa que jo
i la vaig trobar. Hem anat molt junts de la
mà.

“Totes les coses que
he fet en aquesta
vida, les he fetes de
cor i totes tenen el
mateix valor.”

Com li agradaria viure la vellesa?
Amb salut, podent llegir com faig ara, i acceptant-la tal i com em vagi venint.
Que Déu ens doni sort a tots plegats.

Si voleu llegir l’entrevista ampliada, la podeu consultar a la pàgina web: www.subirats.cat

