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MUNICIPI
Emergències ________________________________
Ajuntament ___________________________________
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) ____________
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 __
Taxis
Xavier Anglada ______________________________
Autocars Vendrell ___________________________
		

619 144 943
938 922 544
669 776 868

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 ___

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

COMARCA

112
938 993 011
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

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 9 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
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimecres, de 17.30 a 19 h
Dissabte, de 10.30 a 14 h
TÈCNICA MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

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

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

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

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

• Ferran Planas i Vilanova 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)
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Benvolguts veïns i veïnes,
Deixem enrere un estiu que confiem que habi estat per a molts
moment de descans, de reflexió i que us hagi servit per recarregar energies per afrontar la resta de l’any. Als qui no hàgiu
pogut gaudir de vacances per motius personals o laborals, us
encoratjo a continuar amb el mateix optimisme i força.

El nostre municipi ha seguit en plena activitat aquestes darrers
mesos, aprofitant totes les festes, ofertes culturals i turístiques,
EDITORIAL / ÍNDEX		3
consolidant un dels nostres motors econòmics com és el turístic, vinculat al paisatge, a l’agricultura i a la gran oferta vitiviníNOTÍCIES		
4
cola que atresorem.
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El drama dels focs prenia dimensió de catàstrofe en els incendis
de l’Empordà i la Jonquera que ens van posar a tots els municipis en màxima alerta. No hem hagut de lamentar cap desgràcia,
independentment d’algun petit focus aïllat al nostre municipi,
que gràcies a la ràpida actuació de la nostra ADF Subirats va
poder ser ràpidament controlat. De la mateixa manera volem
destacar la seva actuació i participació en l’extinció del foc que
va afectar al Garraf, i en el dia a dia d’aquest estiu tan calorós.
El setembre marca l’inici del curs escolar i, amb ell, el retorn a
la rutina de les famílies, l’escola, les empreses i l’administració
pública. Les perspectives que se’ns presenten aquesta tardor
no són del tot esperançadores. A l’ombra de la intervenció econòmica que planeja sobre l’Estat espanyol, és cada vegada
més difícil trobar l’encaix econòmic entre Catalunya i l’Estat per
garantir la sostenibilitat de les nostres administracions, inclosa
la local.
Subirats mai no ha apostat per un model econòmic especulatiu.
Per sort, quan les coses han anat molt bé per a altres municipis,
nosaltres hem seguit apostant per un equilibri entre el paisatge i
el creixement controlat. L’aposta per aquest model ens ha portat
a encarar el present amb més tranquil·litat que aquells municipis que van estirar més el braç que la màniga.
Des de l’Ajuntament seguirem treballant pel model que fa de
Subirats un municipi estratègic i referent a l’Alt Penedès, punt
de mira de molts, i també destinem els esforços per millorar la
qualitat de vida dels nostres convilatans, mantenint i apostant
per la gent i el seu territori.

L’ENTREVISTA		36

Desitjo personalment, i és un sentiment que comparteix tot el
consistori municipal, que aquest nou curs sigui el de l’inici d’una
millora en la situació de cadascuna de les famílies del municipi.
Desitjo que Catalunya, a través del pacte fiscal o de qualsevol
altra fórmula, sigui capaç de trobar l’encaix econòmic que faci
justícia a l’esforç diari de tots els ciutadans. Desitjo també que
l’equip de Govern que tinc l’honor d’encapçalar aconsegueixi
l’encert i la capacitat d’entendre cada situació que viu el país
per poder-la transformar en oportunitats de millora constat per
a cada veí i veïna de Subirats.

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Sense més, recordar-vos que tots els regidors i regidores de
l’Ajuntament restem a la vostra disposició per atendre les vostres consultes o comentaris. Bon inici de curs a tothom.
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Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Notícies
L’Ajuntament de Subirats dóna nom
als carrers del Polígon Industrial Lavernó
Amb la voluntat de reordenar el
territori, l’Ajuntament de Subirats ha incorporat recentment
a la guia de carrers municipal
la denominació dels carrers i
numeració del Polígon Industrial Lavernó.
A la sessió plenària del 2 de juliol es va aprovar la proposta de
denominació que va fer la Regidoria d’Urbanisme. Els noms
escollits per als quatre carrers
del polígon corresponen a topònims de la zona, denominació de masies i elements de
patrimoni de Subirats.
Amb aquesta acció, Subirats
compta des del passat mes
de juliol amb els carrers Camí
de Pas de Piles, Camí de Cal
Font, de la Foradada i de la
Creu Trencada.

La gestació d’ONA Subirats, emissora municipal
La iniciativa d’ONA Subirats neix a
finals de l’any passat de mans d’un
grup de gent jove que es proposa
crear un àmbit radiofònic d’interès
municipal i fan algunes emissions
de prova coincidint amb al diada
de Reis.
Tot i els temps difícils, els promotors
tenen tot l’equipament, i la contribució que demanen a l’Ajuntament
és només un reduït espai agençat
per posar-hi el petit estudi que
l’emissora necessita inicialment.
Paral·lelament també ens posem
en contacte amb COM Radio, que
ens expliquen les diferents exigències tècniques i administratives que
comporta una emissora municipal.
La raó per participar-hi des de l’administració és que la tramitació i la
concessió de la freqüència d’emissió és més senzilla i fàcil si l’emissora és de titularitat municipal.
Després es gestiona a través d’un
conveni que regeix el funcionament, i un patronat que en supervisa en certa manera els continguts

i té com a missió fonamental vetllar
per la pluralitat i la bona marxa de
l’ens sense cap ànim de censura i
sense interferir, però, en el dia a dia
de l’emissora.
L’espai que va semblar adient per
fer-hi l’estudi i amb el qual els promotors ens van dir que en tenien
prou era un quartet situat al primer
pis de les escoles velles, i al costat
de la sala gran que utilitza el CESUB se situaria, en un racó i en un
molt reduït espai, un armari metàl·
lic amb aparellatge d’alimentació
de l’emissora i que cal situar fora
de l’estudi per raons d’interferències radioelèctriques.
La pressa dels promotors per engegar va fer que l’Ajuntament portés a Ple, potser abans del que
tocava, la creació de l’emissora,
motivada únicament per iniciar ja
el tràmit de concessió de freqüència. Finalment, a causa d’alguns
dubtes legals que es van plantejar,
aquesta proposta es va deixar sobre la taula. Certament no estava
del tot a punt el conveni ni la cre-
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ació del patronat, però amb tota la
bona voluntat vam pensar que podria fer-ho més endavant. La bona
voluntat ha servit en aquest cas per
acusar l’Ajuntament de manca de
transparència. Ho lamentem, i més
venint la crítica d’un grup municipal
que pregona la participació ciutadana. Hem pecat en tot cas d’excés de bona voluntat, de facilitar el
buidat de materials de la llar d’infants que es guardaven en aquell
petit quartet, de fer-hi posar una
porta i les connexions elèctriques
escaients, que ha fet la brigada.
La resta: neteja, pintura, aïllament
sonor, taules, s’ho han fet tot els
promotors de forma artesanal amb
un petit cop de mà municipal pel
que fa als materials. L’objectiu és
que això rutlli al més aviat possible.
I seguirem donant tot el suport al
projecte, com hem fet des del primer dia, malgrat que la dubtosa
redacció d’algun dels comentaris
que hem llegit puguin donar a entendre el contrari. Ara la veu d’ONA
Subirats ja és en proves al dial 89.6
de la FM. Per molts anys.
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Camp de gespa a Sant Pau d’Ordal
Una vegada finalitzada la infraestructura de tot el camp
s’està instal·lant la gespa artificial a sobre de la base d’asfalt. La infraestructura és la
part més important perquè el
camp funcioni correctament,
ja que facilitarà un bon drenatge perquè les aigües de pluja no quedin entollades, i permetrà que el rec automàtic funcioni de manera uniforme
i amb el cabal adequat per tal d’aprofitar totes les bones
qualitats de la gespa artificial d’última generació amb què
comptarà el camp.

Obres
municipals

A més s’han fet nous accessos amb escales i rampes des
de la plaça de Subirats i des dels vestidors existents i pel
costat de l’església i s’ha preparat el tancament perimetral
de tot el recinte de joc.

per raons econòmiques s’instal·len les antigues lluminàries reforçades amb alguns projectors més, sense perjudici
que en el futur, quan la conjuntura econòmica ho permeti,
es pugui dotar el camp de joc de la il·luminació prevista
al projecte inicial. Això suposarà que no s’hi puguin celebrar competicions en horaris de tarda o nit però sí entrenaments amb unes condicions acceptables.

Respecte l’enllumenat que tindrà el camp, cal dir que si
bé tota la infraestructura es troba preparada per a la instal·
lació de noves columnes i focus d’alt rendiment lumínic,

Reformes als lavabos de l’escola Subirats de Lavern
A l’escola Subirats de Lavern s’han dut a terme unes
obres de reforma de lavabos
i adequació de vestíbuls.
Es tracta de la creació d’un
lavabo per a minusvàlids i la
reforma d’un altre ja existent
al costat de l’aula Els Pins,
on també s’ha posat una
aigüera baixa per a infants
que conjuntament amb el
lavabo adequat per a ús de
minusvàlids, disposarà d’aigua calenta gràcies a l’acumulador que també s’ha instal·lat.
Ha calgut enrajolar-ho quasi tot de

A més s’han tancat els recintes de vestíbuls d’accés, tant a l’aula d’Els Pins
com a l’aula de Les Alzines,
amb tancaments d’alumini
per aconseguir uns recintes de guarda-roba i de
protecció davant les inclemències del temps.

nou, posar paviment i fer un nou
desguàs prou complicat.

Aquesta obra ha estat
executada per la brigada
municipal a més de la contractació a industrials dels
tancaments, tant d’alumini
com de fusta. El cost total de les
obres ha estat de 13.800 euros.

Arranjament d’un tram del camí de la Salada
L’Ajuntament de Subirats arranjarà properament el tram de
camí de la Salada entre la carretera a Ca l’Avi i fins passada la casa de la Salada, cosa que suposa un tram de 670
metres lineals.
La desaparició dels passos d’aigües i de trams de cunetes, així com l’existència de profundes rases al mig del
camí a la zona propera a l’habitatge, han creat la necessitat d’intervenir la zona.
L’empresa Excavacions Extesa serà l’encarregada de
l’execució dels treballs, consistents en el repàs de la base
del camí anivellant-lo, formant passos d’aigües i cunetes,
i estenent una capa compactada de tot-u natural de 7/8
centímetres de gruix.
El pressupost de l’obra és de 3.399,58 €.
5
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Reparació del clavegueram
al carrer Verge de Montserrat d’Ordal
El mes de juny passat es van observar filtracions d’aigües al camp situat a l’oest i a l’extrem inferior del carrer Verge de Montserrat d’Ordal.

zat la substitució d’un tram d’uns 12 metres de la claveguera rígida de tub de formigó per tub flexible de
polietilè, que comporta l’eliminació de qualsevol junta.

La causa més probable era l’assentament del terreny,
que provoca l’aparició de fissures a les juntes del tub
de formigó. Per resoldre aquest problema, s’ha realit-

L’adjudicació de l’obra, per un import de 3.500 euros,
es va fer a Construccions F. Munné S.A.

Posada en marxa de l’estació depuradora i els col·lectors en
alta de Lavern
Al número anterior d’aquesta revista
que va sortir al juny passat ja es va
informar de la construcció i de les
característiques de l’estació depura-

dora d’aigües residuals (EDAR) de
Lavern.
Durant aquest estiu ha continuat la
fase de proves
amb
resultats
satisfactoris, de
manera que aviat
l’Agència Catalana de l’Aigua donarà per acabat
aquest període,
que té una durada normal de 2 a
3 mesos, i posarà
l’EDAR en explotació normal.
L’empresa constructora
(INAGUA) ha informat
que les analítiques realitzades
durant el mes

Pou de sòlids gruixuts (esquerre) i Tamís rotatiu per a
separació de fins amb el contenidor de recollida (dreta).
6

d’agost a les aigües depurades compleixen tots els paràmetres exigits, de
manera que per la zona de Lavern ja
no es produeix cap abocament contaminant ja que tota l’aigua residual
es recull en el sistema de col·lectors,
es condueix a l’EDAR, on es depura,
i s’aboca al torrent de Ca l’Olivella en
les condicions establertes per la normativa vigent. En aquest moment tota
l’aigua residual de Lavern s’aboca en
forma d’aigua neta (depurada) al torrent de Ca l’Olivella.
Paràmetres exigits per la Directiva Europea
91/271/CEE per a l’aigua depurada:
DBO5:

<25 mg/l

DQO:

<125 mg/l

SS (sòlids en suspensió) totals: <35 mg/l
pH:

entre 6 i 9

N (nitrogen) total:

<15 mg/l

Territori
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que encara
porta l’aigua
per un procés biològic
produït pels
bacteris presents,
formant-se uns
fangs que
es
poden
separar de
l’aigua. La
barreja d’aigua i fangs
passa
del
reactor
al
decantador.

Reactor biològic + decantador secundari (part central). Es pot observar la formació de fangs a la superfície de l’aigua.

Funcionament de la
depuradora
El procés de depuració d’aigües residuals d’aquesta EDAR consisteix en:
a) Línia d’aigua
- Sobreeixidor inicial i sortida al riu.
Bypass general (en cas de pluges fortes o d’avaria, l’aigua no
entra a la depuradora, i s’aboca
directament al torrent).
- Pou de sòlids gruixuts i desbast
d’aquests sòlids (se separen els
sòlids grans com ara draps, pedres, etc., per decantació i pas
per una reixa fixa manual de
30 mm de pas).
- Bombament de capçalera (passa
l’aigua del pou de sòlids gruixuts
al desbast de fins).
-
Desbast de fins mitjançant tamís rotatiu autonetejant (separació de sòlids fins més grans
de 0,75 mm, per exemple fang,
petits objectes..., passant l’aigua
per un tamís amb escletxes de
75 mm d’amplada).
- Desgreixador (separació de greixos i olis, en un flotador de greixos dinàmic).
- Regulació del cabal d’aigua i mesura del cabal enviat al reactor
biològic.
- Tractament biològic en què mitjançant l’aportació d’oxigen a
l’aigua al reactor biològic es
descompon la matèria orgànica

- D ecantació
secundària.
Al decantador, que es troba al
centre del reactor biològic que li
és concèntric, els fangs, més pesats, baixen al fons, mentre que
l’aigua separada d’aquests fangs
surt per laminació superficial.

- Lectura del cabal de sortida.
b) Línia de fangs (produïts pel
tractament biològic).
- Recirculació de fangs (els fangs
decantats s’extreuen del fons del
decantador, i passen a un dipòsit
extern i es retornen a la superfície
del reactor, mitjançant bombes,
per continuar el procés biològic).
- Extracció de l’excés de fangs que
cal eliminar (des del dipòsit extern abans esmentat). Periòdicament cal eliminar fangs del sistema, per mantenir la concentració
dins dels límits admissibles.
- E spessidor
de
fangs
biològics
per gravetat (per reduir-ne
el
contingut
d’aigua,
abans d’eliminar-los).
Aquests
fangs s’han
de portar a
una EDAR
més
gran
on tenen el

tractament corresponent per eliminar-los de manera adient.
c) Eliminació de residus.
- Sòlids gruixuts (que s’acumulen
al pou de sòlids gruixuts). Periòdicament s’ha de buidar el fons
d’aquest pou amb una excavadora, i portar el material recollit a un
abocador autoritzat.
- Sòlids fins (separats pel tamís rotatiu). Un transportador compactador (tipus vis-sens-fi) compacta
aquests materials i els envia a un
contenidor d’escombraries, que
serà retirat i enviat a un abocador
autoritzat.
- Greixos i olis, separats en el flotador de greixos dinàmic, mitjançant un rascador de superfície
s’envien a un dipòsit vertical, on
es concentren, i es retiren periòdicament mitjançant un camió
cisterna que els transporta a un
punt de tractament autoritzat.
- Fangs. L’excés de fangs produïts
al reactor biològic, i que cal eliminar per mantenir la concentració adient, s’ha calculat en 60 kg/
dia, que es passen a un dipòsit
vertical de 29 m3, on s’emmagatzemen i es van concentrant;
quan el dipòsit arribi a un 80%
de la seva capacitat es buidarà
mitjançant un camió cisterna que
els transportarà a una EDAR amb
tractament de fangs, ja que la
de Lavern no disposa d’aquest
tractament, i únicament realitza la
concentració dels fangs al 2,5%.

Vista del reactor biològic + dipòsit de recirculació de
fangs (centre) + dipòsit d’emmagatzematge i concentració de fangs a eliminar (dreta).
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Regidoria
de Medi
Ambient

El mosquit tigre: un veí que ens incomoda

Durant la primera quinzena
del mes de juny el consultori
mèdic de Sant Pau d’Ordal ha
acollit l’exposició “El mosquit
tigre: un veí que ens incomoda”, que, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona,
vol conscienciar la ciutadania de les molèsties i els riscos sanitaris derivats de la presència d’aquest insecte.

• Parleu amb els vostres veïns a fi que tots feu el mateix.
Com evitar les picades?
El mosquit tigre produeix un gran nombre de picades.
Aquestes picades són molt molestes perquè produeixen, generalment, molta coïssor que dura diversos
dies. La millor manera de prevenir les picades és mitjançant mètodes mecànics utilitzant roba de màniga
llarga i pantalons llargs.

El coneixement sobre les
característiques del mosquit i els estudis realitzats
al respecte han confirmat que la millor eina per
fer front a la proliferació
d’aquesta plaga és evitar
que els ciutadans facilitin
la cria dels insectes de
manera involuntària, i per
això s’han de tenir presents algunes mesures
preventives com:

Si voleu utilitzar un repel·lent d’insectes podeu adreçar-vos a la vostra farmàcia, on us aconsellaran el més
adient per a les vostres necessitats.
• Heu de tenir precaució en l’ús de repel·lents en nens
molt petits. No els els poseu a les mans perquè se
les poden posar a la boca o als ulls. En general, no
l’apliqueu a la cara.
•E
 xisteixen productes d’ús infantil.
•
Llegiu les contraindicacions del producte abans
d’aplicar-vos-el.

• Evitar la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, safarejos).

Tractament de les picades:
• El tractament de les picades de mosquit tigre és el
mateix que les de qualsevol mosquit.

• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o
canals de desguassos.

•R
 enteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

• Tapar els forats dels troncs dels arbres omplint-los
de sorra.

• Si us pica molt podeu aplicar-vos algun producte per
a la coïssor.

• Si teniu fonts ornamentals i no estan engegades, evitar que s’hi acumuli aigua.

• Heu de tenir en compte que les picades de mosquit
tigre persisteixen durant bastants dies i són molt molestes.

• Si feu servir un repel·lent, apliqueu-vos-el només a
l’exterior i durant el mínim temps necessari. No apliqueu repel·lents a criatures menors de dos anys.

•S
 i teniu una reacció molt forta, consulteu el metge.

Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica a
Subirats
Pròximament s’implantarà la recollida de la fracció orgànica (FORM) a tot el municipi de Subirats. És molt important una
correcta separació de les diferents fraccions pel bé del medi ambient.
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L’any passat es va realitzar una campanya de foment de la
recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos, mitjançant la qual es va repartir a tots els habitatges un pack de
bosses de ràfia per facilitar la separació al domicili.

arà la recollida porta a porta de la fracció orgànica i del
rebuig.
Freqüències previstes de recollida:
Rebuig: 1 dia a la setmana
FORM: 3 dies a la setmana (alterns)

Aquesta recollida es realitzarà mitjançant dos mètodes diferenciats:
Recollida de fraccions orgànica i de rebuig amb
sistema porta a porta als nuclis de població

Recollida mitjançant contenidors de rebuig i
d’orgànica al carrer als habitatges disseminats i les
tres urbanitzacions (Urb. Casablanca, Urb. Muntanya
Rodona i Urb. Can Rossell)

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix a lliurar els residus –prèviament separats en origen– al servei
municipal de recollida davant la porta de casa, en uns dies
i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

A les urbanitzacions i disseminats en els quals la recollida
PAP seria més dificultosa donades les seves característiques, la recollida es realitzarà mitjançant els contenidors al
carrer tal com s’està realitzant actualment, però afegint-hi
a partir de finals de novembre contenidors específics per
a la matèria orgànica. També es realitzaran sessions informatives per a tots els veïns i veïnes.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals
que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus
(ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides
directament al punt de generació (la porta de l’habitatge o
comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la
qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Avantatges de la recollida porta a porta:
• Eliminació dels contenidors als carrers dels nuclis del
municipi (millora de la imatge i menys problemes d’olors,
brutícia...).

* Octubre: Campanya inicial

Durant el mes d’octubre es realitzarà la campanya inicial a
la qual és molt important l’assistència de tothom! A les
xerrades que es realitzin als diferents nuclis, s’informarà
exactament del procediment a seguir, s’indicaran els dies
exactes de recollida i s’entregarà tota una sèrie de material per facilitar la separació de la matèria orgànica a cada
habitatge.

• Millor separació dels residus i potenciació de la recollida
selectiva (índexs de separació més alts).

* Novembre: Entrada en funcionament del nou servei

• Incorporació de contenidors exclusius per a restes vegetals (de poda, restes de jardí...), especialment a les
urbanitzacions, que és on es detecta major generació
d’aquest residu.

• Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis
i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris.
Altres novetats...

A partir del dia 5 de novembre del 2012 ja no hi haurà
contenidors de rebuig als carrers del municipi, i s’inici-
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Regidoria
d’Esports

Sergi Pañella
guanya la
II Pujada als
Casots

Bon paper de l’equip de
futbol 7 infantil de Subirats

Dissabte 30 de juny es va celebrar al municipi de Subirats
la segona edició d’aquesta
prova automobilística de muntanya puntuable per al campionat de Catalunya, amb la
participació de 54 cotxes i una gran afluència de públic.
D’entre totes les categories cal destacar la de monoplaces, en la qual els corredors locals Sergi Pañella i Francesc Munné van lluitar per la victòria, que finalment va ser
per al Sergi per mitja centèsima d’avantatge.

L’últim cap de setmana del mes de juny es va realitzar la
cinquena edició del torneig comarcal Copa Penedès TVCCAP de futbol 7 infantil, a la població de Sant Sadurní
d’Anoia, i on Subirats va participar amb una selecció de
jugadors del municipi.

Cal destacar en aquest acte la col·laboració de Caves Llopart, que van cedir les seves instal·lacions per poder realitzar l’entrega de premis i van obsequiar els participants
amb ampolles de cava, a més d’oferir un refrigeri a tots els
participants i públic assistent a l’acte. També cal destacar l’ajuda dels ADF de Subirats i de l’escuderia A Fondu
Competició, organitzadora de la prova.

Aquest any l’equip subiratenc es va quedar a les portes
d’arribar a la final absoluta en perdre en semifinals contra l’equip de Sant Sadurní-blau per un ajustat 3 a 2. Cal
destacar, però, el bon paper que van realitzar ja que els
nostres jugadors van arribar invictes a semifinals.
El campió d’aquesta cinquena edició va ser l’equip de
Sant Pere de Riudebitlles, que a la final va vèncer l’equip
de Sant Sadurní d’Anoia.
Des de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports volem felicitar
tots els jugadors subiratencs pel bon treball fet i animem
que cada cop més nens i nenes puguin disputar aquest
torneig representant el nostre municipi.

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

Mulla’t 2012 a les piscines de
Subirats

El 28 de juliol i el 4 d’agost a Sant Pau d’Ordal i Ordal, respectivament, es va dur a terme la cloenda dels cursets de
natació, on els infants van realitzar una petita demostració
de tot allò que han après durant quatre setmanes.

El diumenge 8 de juliol, per segon any consecutiu a
les piscines municipals de Subirats, concretament
a les poblacions d’Ordal i de Sant Pau, es va celebrar la diada benèfica: “MULLA’T PER L’ESCLEROSI”, amb gran èxit de participació.

Amb una participació, entre les dues piscines de 130
alumnes, aquest any cal destacar com a novetat que des
del Servei d’Esports de l’Ajuntament s’ha ofert aiguagim a
la piscina d’Ordal, amb força èxit de participació.

L’acte va ser organitzat per l’Ajuntament i grups de
voluntaris amb la participació dels veïns i les entitats, que van col·laborar de forma desinteressada mostrant la seva solidaritat en aquesta jornada
en la qual es van poder recaptar prop de 1.000 €.
Aquests diners es destinen íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple per lluitar contra aquesta
malaltia.

L’acte es va clausurar amb l’entrega de medalles per a tots
els participants i un petit refrigeri de comiat.

Tant l’alcalde, Pere Pons, com els regidors que van
ser presents a l’acte i les entitats col·laboradores
es mostren molt satisfetes amb la iniciativa i la resposta de tots els veïns i les veïnes del municipi de
Subirats.
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VIII Torneig d’Estiu de Futbol Sala a Ordal
Aquest estiu s’ha celebrat el VIII Torneig
d’Estiu de Futbol Sala, que, com cada any,
és tot un èxit de participació, sobretot per
l’afluència de públic que gaudeix d’aquest
esport tan arrelat a Ordal. En aquesta edició
hi van participar quatre equips amb un total
de 44 jugadors.
La final es va disputar el dia 21 de juliol,
l’equip verd i el blau es van jugar el 3r i el
4t lloc, que finalment va ser per a l’equip
verd. L’equip groc va resultar el guanyador
del torneig d’enguany en una disputada final que es va decidir a la tanda de penals.
Va ser un Torneig molt distret, que va donar
molt d’ambient al poble i que des de l’Ajuntament animem a continuar endavant.

2a Cursa de les Caves Lavern-Subirats
El proper diumenge 4 de novembre a les 10 del matí es
realitzarà la segona edició
de la Cursa de les Caves
Lavern-Subirats. Com a novetats importants respecte
l’any anterior destaca principalment que es podran
córrer 5 km o 10 km i que el
cronometratge es realitzarà
amb xip. La sortida i l’arribada també han variat respecte l’any anterior i seran
a l’avinguda Zona Esportiva
de Lavern.
El cost de les inscripcions és de 10
euros si es fan anticipades i de 15
euros en cas de realitzar-les el mateix
dia de la cursa. Per a més informació
consulteu el blog: http://cursa10kmlavern.blogspot.com.

Les inscripcions es poden
fer als següents llocs:
•A
 juntament de Subirats
(fins al 26 d’octubre).
•N
 utrigan: C/ General Cortijo, 14-16. Vilafranca del
Penedès.
•C
 entre Kalisti: C/ Olesa de
Bonesvalls. Vilanova i la
Geltrú. Tel. 938115284

Tots els corredors tindran un obsequi
de record, dos punts d’avituallament
als quilòmetres 5 i 10 i premis per als
primers classificats.
També hi haurà el sorteig d’ampolles
de cava de Subirats i esmorzar per a
tots els atletes.

•P
 er internet a: http://cursa10kmlavern.blogspot.
com
Hi haurà un punt per poder-s’hi inscriure el mateix dia de la cursa i
servei de guarda-roba. Les dutxes i
l’aparcament estaran situats al camp
de futbol de Lavern.

1a Lliga Amateur de Futbol 7 a Subirats
El Servei d’Esports està treballant per poder començar, el novembre que ve, la primera lliga amateur del municipi de Subirats, oberta a tots el majors de 16 anys que vulguin gaudir
d’aquest esport. Els partits es jugaran entre setmana al nou camp de futbol de gespa artificial
de Sant Pau d’Ordal.
Per a més informació us podeu adreçar al correu electrònic: garcianp@diba.cat o trucar als
telèfons: 938 993 011 i 626 781 775.
Us animem a fer equips i participar al nostre primer torneig de F7 amateur de Subirats.
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Actes vandàlics a la piscina de Sant Pau d’Ordal
La matinada del divendres 3 d’agost
van produir-se actes vandàlics a la
piscina de Sant Pau d’Ordal. Els vàndals van arrancar dues escales de la
piscina i van ocasionar desperfectes
al futbolí del bar.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem tornar a recalcar que aquets actes vandàlics van en perjudici de tots
els veïns, que són els usuaris de les
instal·lacions, i que comporten unes
despeses econòmiques importants.

El menjador de les escoles bressol
Al Ple celebrat el dia 1 d’agost
es va aprovar la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de
les escoles bressol. Aquesta
modificació ha consistit en la
introducció d’un preu públic
per al menjador de les escoles bressol, per assistència
periòdica i esporàdica, i un altre preu públic per al material
escolar que utilitzen els infants.

Per resoldre aquest tema i unificar el preu del menjador de
les tres escoles bressol, a partir del proper mes de setembre l’Ajuntament es farà càrrec directament de la gestió
dels menjadors de les llars d’infants així com de la compra
del material escolar.

Fins ara la gestió del menjador i del material de les escoles bressol era dut a terme per les AMPA (Associació de
Mares i Pares d’Alumnes). Cada AMPA gestionava el seu
propi menjador i també liquidava el seu preu en funció de
les despeses. La problemàtica sorgia perquè el preu de
menjador d’una escola bressol a una altra era diferent.

- Material escolar (quota anual): 100 €

CONCURS ESCOLAR
SOBRE MEDI AMBIENT

Regidoria
d’Ensenyament

Ajuntament
de
Subirats

Els preus públics que s’han aprovat són els següents:
- Quota mensual menjador: 100 € (assistència de forma
periòdica)
- Assistència esporàdica al menjador: 7 € per dia

Esperem poder facilitar així la gestió de les AMPA, alhora
que tot plegat representi un petit estalvi per a les famílies,
ja que d’aquesta manera no hauran de liquidar la quota
de l’AMPA.

El mes d’abril, les regidories d’Educació i Medi Ambient van convidar les tres escoles del municipi a participar en un concurs escolar que tenia com a temàtica principal la reutilització i el reciclatge.
Amb el lema “Crea, reciclant”, aquest concurs tenia per objectiu
que a nivell de grups (ja sigui grupets petits, classes o fins i tot
a nivell general d’escola), els nens es coordinessin i treballessin
en equip creant objectes amb material reciclat (amb capses de
cartró, amb paper de diari i revistes, oueres, ampolles de plàstic
i vidre, pots, tubs de paper de WC o de cuina, etc.).

Durant el dia 3 de juny, a la primera edició de la Festa del Medi Ambient, com a celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, els visitants van poder gaudir de les creacions presentades a la Primera Edició
del Concurs Escolar de Medi Ambient, i observar la mostra de treballs realitzats pels alumnes de les
escoles de la ZER Subirats. Així mateix, durant aquell matí es va fer entrega d’un diploma a cadascuna
de les escoles participants, reconeixent la seva tasca.
A tots els infants que van participar-hi se’ls va obsequiar amb un lot de productes relacionats amb el
medi ambient: una bossa reutilitzable per a la compra, una pilota antiestrès amb forma de bola del món,
un bolígraf i portamines fet amb cartró reciclat i un bloc de notes de paper reciclat.
Destacar el bon acolliment del concurs per part de les tres escoles, així com l’alta implicació per part
de tot el professorat i també dels alumnes, i el nostre agraïment per la seva participació.
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Construcció del CEIP
Montcau d’Ordal

Modificació de l’horari del
transport interurbà

Les obres marxen a bon ritme. Ja s’han executat tots els
fonaments i la part del terreny de l’escola que dóna sobre
el torrent amb una tanca de formigó. També s’han aixecat
els pilars de l’estructura de formigó de la planta baixa i
s’està construint el forjat que serà el terra de la planta primera. En tres o quatre mesos ja ens podrem fer una idea
del volum total que tindrà el nou col·legi perquè al llarg del
proper any vagi agafant de mica en mica la seva imatge
definitiva.

Per tal que els alumnes de batxillerat de l’Escola
Intermunicipal del Penedès puguin fer ús del transport interurbà d’autobús, s’ha modificat l’horari
fent-lo coincidir amb l’entrada dels alumnes a l’escola al matí.
Fins ara els alumnes aprofitaven les places buides
del transport del Consell Comarcal, però alguns es
quedaven sense plaça perquè la preferència és
per a l’alumnat d’ESO. Amb el canvi d’horari ningú es quedarà sense lloc i a tots els resultarà més
econòmic.
HORARI

BUS SUBIRATS

(feiners de dilluns a divendres, excepte agost)
Línia 1091 s
S1
S3
S5
Sant Sadurní (Pont Romà)
–
–
13.32
Sant Sadurní (estació)
–
–
13.35
Castell Subirats
–
–
13.41
Els Casots
–
–
13.47
Urb. Can Rossell
–
–
13.53
Can Rossell
–
–
13.59
El Pago
–
–
14.02
Ordal
06.32
–
14.07
La Serra
06.35
–
14.10
El Pago
06.37 07.40
14.12
Cantallops
–
07.43
14.15
Urb. Muntanya Rodona
–
07.46
14.19
Sant Pau d’Ordal
06.39 07.50
14.23
Lavern (Cal Pubill)
06.40 07.53
14.26
Estació Lavern
06.41 07.55
14.27
P. Industrial Can Bas
06.43 07.58
14.30
Ca l’Avi
06.50 08.05
–
Can Cartró
06.55 08.10
14.37
Can Batista
07.02 08.17
14.42
Sant Sadurní
07.07 08.22
–
Línia 1091 s
Sant Sadurní (Pl. Pau Casals)
Sant Sadurní (Inter)
Can Batista
Can Cartró
Ca l’Avi
P. Industrial Can Bas
Estació Lavern
Lavern
Sant Pau d’Ordal
Cantallops
El Pago
Ordal
La Serra
El Pago
Can Rossell
Urb. Can Rossell
Els Casots
Urb. Can Rossell
Can Rossell
Sant Pau d’Ordal
Ordal
La Serra
Els Casots
Castell de Subirats
Sant Sadurní (Pont Romà)
Sant Sadurní (estació)

FE D’ERRATES
La imatge de la pàgina 9 del número 53 de
la revista Tot Subirats no correspon a les
obres del CEIP Montcau d’Ordal, sinó a les
obres del CEIP Subirats de Lavern.
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S2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
07.17
07.22
07.27
–
07.34
07.37
–
–
–
–

S4
–
–
–
–
–
08.50
08.53
08.54
–
09.03
09.06
–
–
09.09
–
–
09.11
09.16
09.21
09.26
09.33
09.35
09.40
09.46
09.52
09.55

S6
15.15
15.17
15.20
15.27
15.32
15.39
15.42
15.43
15.44
15.51
15.54
16.02
16.04
16.07
16.10
16.16
16.22
–
–
–
–
–
–
16.28
16.34
16.37

S7
20.38
20.41
20.47
20.53
20.59
21.05
21.08
21.13
21.16
21.18
21.21
21.24
21.28
21.31
21.32
21.35
21.38
21.41
21.45
–

Poble
Casals d’estiu 2012
a Lavern i Sant Pau
El mes de juliol l’Ajuntament de Subirats va organitzar els casals d’estiu de Lavern i Sant Pau
d’Ordal, per on van passar prop de 90 nens i nenes que van poder gaudir de diferents activitats,
esports, excursions, piscina i tallers.
Des de la Regidoria d’Educació estem molt satisfets de la tasca realitzada pels monitors i per
les monitores que han donat a conèixer el nostre
municipi i han fomentat la cohesió i els vincles
d’amistat entre els nens i les nenes que han participat als casals d’estiu 2012 de Lavern i Sant Pau.

Casal DE SANT Pau.

Casal de Lavern. Taller de galetes.

RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Montcau
Comencem un nou curs amb l’esperança que sigui l’últim que passem a les velles instal·
lacions de l’escola. Si tot va bé, el curs vinent ens traslladarem a la nova escola que la Gene·
ralitat està construint al costat de la pista coberta i la piscina d’Ordal.
Per aquest motiu, els i les mestres de l’escola hem pensat que seria molt bonic dedicar simbò·
licament aquest curs als avis i les àvies d’Ordal, especialment aquells que han tingut alguna
relació amb l’escola vella, tot i que és una proposta oberta a tothom. Ens agradaria poder re·
unir fotografies, objectes i vivències dels avis i les àvies que han passat per l’escola així com
aquells que ens vulguin explicar coses sobre la seva vida, oficis, anècdotes, etc. La Charo,
la nostra estimada mestra que durant tants anys tants alumnes d’Ordal va ensenyar, ja ens
ha confirmat que hi participarà activament. Des de la direcció comptem amb vosaltres i us
anirem informant.
Finalment, ens agradaria aprofitar l’espai que ens brinda la revista per donar la benvinguda
a la nova directora de l’Escola de Sant Pau i desitjar-li molta sort en el seu nou càrrec. També
aprofitem per animar la direcció de Lavern en la seva aposta per la nova escola de Lavern. El
camí és llarg, però s’ha de caminar.
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Una elecció difícil:
el cartell del Subirats Tasta’l

Regidoria
de
Cultura

El 27 de
juliol
es
va reunir
el
jurat
per escollir el cartell per al proper Subirats Tasta’l.
Amb l’objectiu d’obrir-lo al ventall
de creatius, es va convocar un
concurs dotat amb 300 € per triar
un cartell per anunciar la vuitena
edició d’aquesta mostra de vins,
caves i productes de la terra de
Subirats, que tindrà lloc el diumenge 2 de desembre d’enguany
i on es vol potenciar la vessant
gastronòmica.
Vint-i-un van ser els candidats que
van presentar projecte amb tots
els requisits, lema o títol, dimensió
adequada, suport electrònic i plica
tancada amb el lema i, a dins, el
nom i les dades de l’autor.
El jurat, integrat per la pintora M.
Assumpció Raventós Torras, l’escultor Josep Massana, l’escenògraf Ramon Tetas, el director del
Patronat de Turisme Daniel Garcia
i el regidor de Cultura Lluís Ràfols i actuant de secretària Mercè
Bosch, de l’Ajuntament de Subi-

Una exposició dinàmica i festiva
Amb el vistiplau de tots els concursants i per tal de mostrar la qualitat dels cartells presentats, es va
muntar una exposició de les obres
presentades, les finalistes i el cartell guanyador, en una exposició
senzilla a l’aire lliure, a l’espai situat
al costat de la caseta de Turisme
de Subirats a Sant Pau d’Ordal, tots
els dissabtes i diumenges mentre
va durar el Mercat del Préssec
d’aquest any.

rats, no va tenir una tasca gens fàcil, donada la remarcable qualitat
de les obres presentades, entre
les quals el jurat va seleccionar
cinc finalistes.

Reproduïts en color i plastificats,
aquests cartells es van exposar
en uns plafons plegables i lleugers
i en col·laboració amb el Patronat
de Turisme de Subirats i del seu
responsable, en Daniel Garcia, a
qui cal agrair que aquests plafons
es poguessin guardar després a la
caseta del Patronat i es responsabilitzés cada dissabte i diumenge
de posar-los de nou.

Finalment, després de sospesar
els diferents aspectes que requeria
un cartell publicitari de la Fira subiratenca, va ser escollit el cartell
presentat per Joan Carles Fortuny
Sàez, de Castellví de la Marca.

L’exposició es va inaugurar el dissabte 11 d’agost a les 12 del migdia i, amb la presència de Josep
Massana en representació del jurat, el regidor de Cultura va fer entrega al guanyador del taló corresponent a l’import del premi.

Valoració de les Nits a la Fresca
assistència. Amb una nit encalmada i frescal, el bon recital
que ens va oferir Toni Subirana, primer sobre poesia de
Sagarra i després amb melodies més populars que anaven des d’alguna havanera, a altres que ens recordaven
èxits del Dyango, fins algun èxit popular de l’Antonio Machín, van fer-nos passar una estona agradable als assistents.

Un any més, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, s’ha portat a terme el cicle de concerts de les
Nits a la Fresca de Subirats. Amb l’objectiu de diversificar
els tipus d’actuació, s’han triat propostes diferents i estils
molt diversos que ha fet que sigui desigual l’assistència
del veïnat.
El primer dels cinc concerts es va fer en el marc de la
Festa Major de Can Batista el dia 30 de juny. El Quartet
Ensems, compost de dos violins, vila i violoncel, ens va
oferir al local social, a l’edifici de les antigues escoles, una
primera part de peces de compositors clàssics però festives i molt conegudes i una segona part amb música més
contemporània. En un ambient distès i familiar van anar
també presentant cada peça de forma molt amena. Tot i
fixar l’hora del concert d’acord amb la comissió de festes a
les 10 del vespre, després d’una festa de l’escuma que va
acabar tard i un ball que començava a 2/4 de 12, no va ser
el moment adient per tenir una bona assistència.

El tercer concert, el 13 de juliol a Can Cartró, va tenir molt
bona acollida. Un públic molt participatiu va omplir la plaça de la Verge dels Pobres i va gaudir d’un excel·lent concert del grup terrassenc Sense Sal que, presentant les
cançons del seu darrer disc “Dies de sol i préssecs”, ens
va fer passar una molt bona estona. L’esforç logístic de la
junta del Centre Cultural per portar una barra per refrescar
la possible calor no es va veure massa compensada per
una nit de temperatura suau i agradable. No venia d’una
hora i la vetllada es va fer curta entre la simpatia del grup
que composaven vuit joves músics i el bon clima que van
saber donar al concert i la participació dels assistents.

El dia 6 de juliol va tocar el torn a Ca l’Avi. La coincidència
amb el Vijazz de Vilafranca potser va influir en l’escassa
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i danses del Pirineu i de les terres occitanes que van ser
ballades per un reduït grup d’assistents que procedents
alguns d’ells d’altres viles penedesenques van fer cap a la
plaça de la Font. Cal agrair al conjunt de músics, ultra la
qualitat de l’actuació, la seva paciència i bona disposició
en retardar quasi una hora el començament de l’actuació
que es va perllongar després fins passada la mitjanit.

El 20 de juliol a la Fontclara de Lavern la coral penedesenca de noies Xamusia va oferir tot un repertori de cançó
popular d’arreu d’Europa. El veïnat de Lavern, de la resta de Subirats i d’arreu del Penedès va omplir tot l’espai
disponible per seguir el bon fer d’aquesta coral dirigida
per en Miquel Benito. Els aplaudiments palesaven ben clarament que no se’ls volia deixar marxar i les cançons de
propina que van cantar finalment barrejats entre el públic
assistent, van fer una cloenda molt agradable en aquest
bell entorn natural.

Balanç desigual doncs pel que fa a assistència de públic
que ens indica que cal replantejar coses, horaris i llocs
en properes edicions per intentar que, malgrat la necessitat d’ajustar pressupostos a que ens obligarà sens dubte
l’actual situació, puguem seguir donant suport a la cultura,
però que les accions que es facin es corresponguin de
veritat a una demanda que sigui receptiva per part dels
ciutadans de Subirats.

Va cloure el cicle el grup de folk Escampillem, el dia 27 de
juliol a la Festa Major de la Urbanització de Can Rossell.
Divendres a la nit i després d’un sopar que ja va començar
tard, no va ser potser la sobretaula el marc més idoni per
la música folk d’aquest grup gironí. El violí, l’acordió diatònic, la guitarra i el clarinet van anar desgranat melodies

La Diada a Subirats
Subirats ha celebrat aquest any a la
pista d’Ordal, al migdia del mateix dia
11, la Diada Nacional de Catalunya.

Ja sigui pel canvi, ja sigui pel delit
d’anar a la tarda a Barcelona, l’assistència no va ser excessiva, però va
complir amb la tradició institucional.

La voluntat de facilitar a qui ho volgués la possibilitat de participar a la
històrica manifestació de la tarda a
Barcelona, ens va fer decidir a canviar l’horari tradicional de tarda-vespre i també el lloc on se celebrava
aquests darrers anys, la plaça de
l’Ajuntament a Sant Pau d’Ordal.

Es va iniciar amb el parlament de
Joan Cuscó, vilafranquí, doctor en filosofia i musicòleg, de dilatada experiència docent i prestigi consolidat en
l’arxivística lligada a la recuperació
de la música antiga, tasca que desenvolupa al Vinseum de Vilafranca.

La majoria del consistori va coincidir
que era millor fer-ho al migdia, ja que
va semblar el més adient tant per la
calor que pogués fer com en el cas
que fes mal temps, ja que el cobert
del poliesportiu oferia unes millors
condicions.

El seu discurs va versar sobre la situació actual, arrencant des del 1714, i
negant amb convicció que celebrem
una derrota, sinó que commemorem
la lluita heroica de tot un país per defensar les seves llibertats, que si bé
ens van ser arrabassades per la força
fa tres-cents anys, no hem parat mai
de lluitar per recuperar-les.
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Després es va llegir el Manifest
d’Òmnium Cultural, expressió transversal del sentiment nacional i síntesi
de la voluntat de tot el nostre país en
aquest 11 de Setembre de 2012.
Van cloure els parlaments unes paraules de l’alcalde de Subirats, a qui
feien costat tots els regidors, reblant
el clau sobre el sentiment cada cop
més majoritari del poble català d’exigència de respecte, de justícia i de
llibertat.
L’orquestra va pujar després a l’escenari on, dirigits tots plegats per la
seva directora Concepció Ramió, es
van cantar Els segadors, el nostre
himne nacional.
A continuació la singular formació
musical de corda i vent formada per
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flauta travessera, violí, viola, violoncel
i trompa, reunits sota el nom de Crits
i Clams de la Terra, ens va oferir un
repertori de música tradicional catalana. L’Empordà, Sota de l’om, Les fulles seques, Per tu ploro, El cant dels
ocells, Sant Martí del Canigó, sardanes ben populars que fins i tot van ser
ballades pels assistents. La repetició
final del Cant de la senyera, ara cantada de forma espontània pels membres de la Coral l’Oreneta d’Ordal,
va cloure de manera molt emotiva la
celebració.
A les 4 de la tarda quatre autocars
de Subirats van sortir puntuals de Lavern, Sant Pau i Ordal, per sumar-se

tancant una diada que representa un
veritable punt d’inflexió a la nostra història.

Fibromiàlgia, una malaltia difícil

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

• Dolor que pot arribar a
ser tan sever que pot
incapacitar la persona
que el pateix.
• Cansament o fatiga extrems.
• Ansietat.

La fibromiàlgia és una
malaltia crònica molt
complexa i amb diferents
graus d’afectació. El seu
diagnòstic és complicat
pel fet que no existeix
cap prova específica, per tant es diagnostica clínicament a partir dels
següents ítems:
•
Exclusió d’altres malalties
símptomes similars.

a la magnifica demostració de la societat civil a Barcelona en demanda
de la independència pel nostre país,

amb

• Presència de dolor crònic generalitzat a tot el cos.
• Dolor a la pressió d’onze o més dels
divuit punts dolorosos d’aquesta
malaltia.

• Irritabilitat.
• Depressió.
• Alteracions del son.
• Bufeta i còlon irritables.
• Pèrdua de la concentració.
El dolor comporta que la persona estigui més irritable, trista i de mal humor.
Tractament:
Avui en dia encara no es coneix el
com ni el perquè d’aquesta malaltia,
per tant no es disposa d’un tractament mèdic realment efectiu. La recomanació mèdica és seguir un tractament multidisciplinari basat en:

Símptomes:

•
Farmacologia: per tractar alguns
dels símptomes com el dolor, la depressió o l’ansietat…

• Dolor intermitent o constant, sobretot a músculs, tendons i lligaments,
que afecta tot el cos.

• Rehabilitació física: per tal de recuperar o mantenir la condició física.

•
Dolor que empitjora amb el fred i
amb els canvis de temps.

• Suport emocional: amb tècniques i
pautes per controlar l’estrès, l’ansietat...

• Foment del coneixement de la malaltia per aprendre a conviure amb
ella.
RECORDA!
La fibromiàlgia es una malaltia crònica, amb múltiples factors que hi influeixen. Per aquest motiu cal afrontar-la
amb múltiples estratègies i essent
perseverant. Encara que avui per
avui no tingui cura, hi ha moltes coses
que es poden fer per trobar-se millor.
Si vols rebre més informació sobre la
malaltia, pots adreçar-te al Grup de
Fibromiàlgia Sant Sadurní, un grup de
dones afectades per aquesta malaltia
i d’altres similars que treballen per donar a conèixer què és la fibromiàlgia
amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida dels malalts i per ajudar les
persones afectades a conviure amb
la malaltia i a adaptar-se a la situació
que els ha tocat viure.
L’associació treballa oferint xerrades
informatives, fent difusió i organitzant
tallers de gimnàstica especialitzada
per a persones amb dolor i grups
d’ajuda mútua per als malalts i les
seves famílies; alhora que assessoren sobre diversos serveis, tals com
psicologia, osteopatia, teràpies alternatives, etc.

ON ELS PODEU TROBAR?

Grup de Fibromiàlgia Sant Sadurní
Casal d’Entitats de Sant Sadurní d’Anoia - C/ Marc Mir, 15 - T. 93 818 42 24
fibromialgiasantsadurni@hotmail.com - Facebook: Grup de Fibromiàlgia Sant Sadurní
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Telèfon contra la violència masclista
• Peticions d’informació sobre els recursos existents
a Catalunya en matèria d’assistència a la violència
contra les dones.

Des de la Regidoria d’Igualtat us volem
informar que
el Govern de
la Generalitat
de Catalunya,
mitjançant l’Institut Català de les Dones, ha posat en
funcionament un telèfon gratuït i confidencial contra
la violència masclista. Sens dubte aquest és un tema
prioritari tant del govern de la Generalitat com del nostre municipi, davant el qual hem d’esmerçar esforços i
recursos per tal d’evitar-ne les greus conseqüències.

• Sol·licituds d’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència
contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.
• Activació del Servei d’intervenció en crisis greus en
l’àmbit de la violència masclista (24 h / 365 dies a
l’any), procedent de qualsevol ajuntament i consell
comarcal, amb el previ consentiment de la dona
agredida o del seu entorn familiar.

El servei d’atenció permanent del 900 900 120 contra
la violència masclista funciona tots els dies de l’any,
durant les 24 hores del dia. S’hi pot accedir per telèfon
i correu electrònic, i atén les demandes relacionades
amb qualsevol forma de situació de violència contra
les dones:

Disposa de professionals, advocades i psicòlogues
que poden contactar amb serveis d’emergència, si és
necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi
ha el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany,
l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).

•P
 eticions d’informació de dones que viuen situacions
de violència.

Regidoria
de Gent
Gran i
Benestar
Social

Una vuitantena de persones grans participa
en la festa de cloenda de les activitats del curs
2011-2012

El 21 de juny la pista poliesportiva d’Ordal va acollir una
vuitantena de persones grans
que participen habitualment a
les activitats organitzades per
la Regidoria de Gent Gran, en la cloenda del curs 2011-12.

Tant el curs com de l’aplec van ser valorats molt positivament per tots els participants i també pels organitzadors i
serveix com a comiat del curs però també per anunciar la
continuïtat de les activitats adreçades a la gent gran del
municipi el mes de setembre.

L’acte va consistir en una tarda en què la gent gran de tot
el municipi va poder treballar conjuntament en una “macroclasse” de gimnàstica i en què es va poder gaudir d’un
petit berenar i sobretot d’un espai de trobada i de cohesió
entre la gent gran del municipi que en molt poques ocasions es poden reunir.

Des de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament convidem totes les persones grans de la vila a participar en les
classes de gimnàstica i els tallers de memòria que es realitzen a vuit nuclis diferents del municipi: Ordal, Sant Pau,
Lavern, Can Cartó, els Casots, Can Batista, Can Rossell i
Casablanca.
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Beques de
material escolar i menjador

Xerrades adreçades a la
gent gran

Amb l’inici del nou curs escolar, des de la Regidoria de
Benestar Social hem començat a treballar en les bases per
a la concessió de beques escolars.

Des de la Regidoria de Gent Gran continuem organitzant activitats de promoció de la salut adreçades a
les persones grans del municipi, les quals estan tenint
molt bona acceptació. La més propera tindrà lloc el
proper 13 de setembre al nucli de Lavern, i consistirà
en un taller sobre alimentació saludable per a gent
gran.

Per una banda es farà una convocatòria per a alumnes de
primària empadronats al municipi de Subirats, que consistirà en ajuts per a aquelles famílies amb dificultats econòmiques i socials i que tindran com a objectiu cobrir part de
la quota relacionada amb el material escolar i les sortides,
donant facilitats a les famílies més desafavorides perquè
els seus nens i nenes puguin participar íntegrament en les
activitats organitzades des de l’escola.

A banda d’aquest taller, el proper 29 d’octubre la Regidoria de Gent Gran ha organitzat una xerrada amb
la col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb el títol
“Petits consells per a grans persones”. L’activitat
tindrà lloc al Centre Recreatiu de Can Rossell a les
17 h i té com a objectiu orientar i assessorar les persones grans, sobretot les que viuen soles o en nuclis
apartats, sobre com han d’actuar davant de possibles
accions delictives.

Per altra banda també s’obrirà una convocatòria orientada
a ajudar les famílies més necessitades que tenen els seus
fills i filles inscrits a les llars d’infants municipals i que a
més a més de suportar la quota mensual de la llar, fan ús
del servei de menjador, amb el sobrecost que això suposa.

Des de la Regidoria pensem que és molt important
vetllar per la seguretat de les nostres persones grans i
per això volem apropar aquest tipus d’activitats a tots
els nuclis del municipi.

Patronat
de
Turisme

La informació concreta relativa a les bases i l’obertura del
període per sol·licitar els ajuts es faran arribar a les tres
escoles del municipi i s’anunciaran també a través de la
pàgina web municipal.

Enguany el Mercat del Préssec d’Ordal ha
tornat a millorar l’edició de l’any anterior

El 16 de juny, la setena edició
del Mercat del Préssec d’Ordal va ser inaugurada oficialment a càrrec de l’Hble. Sr.
Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El van acompanyar
l’alcalde de Subirats, Pere Pons; la presidenta del Patronat
de Turisme de Subirats, Maria Teresa Catasús; el seu vicepresident, Pere Guilera; el director dels Serveis Territorials d’Agricultura de Barcelona, Marià Morera; el president
del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, Santi
Solé; així com així com el president de l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal Josep Maria Olivella, regidors
de l’Ajuntament de Subirats i diputats penedesencs al Parlament de Catalunya.
Després de desenvolupar-se com cada any durant els
caps de setmana d’estiu, aquesta edició del Mercat del
Préssec d’Ordal ha tornat a millorar els números de l’any
anterior en registrar un increment d’un 25% de visitants
aproximadament, destacant la vocació turística del Mercat del Préssec d’Ordal per atraure visitants a Subirats i el
Penedès, així com la degustació del maridatge de cava i
Préssec d’Ordal “Música a Vinyes”, amb la qual són obsequiats tots els compradors del mercat i que es va introduir
amb èxit fa dos anys. Entre altres accions promocionals
d’aquesta temporada cal destacar que el 20 de març Televisió de Catalunya va donar la benvinguda a la prima-

vera als seus espectadors des de Subirats. L’indret des
d’on es van fer les connexions en directe per a diversos
programes com Els matins, els Telenotícies o El temps va
ser a Can Rossell, on es troba l’Aula de Natura de Subirats. Altres iniciatives promocionals han estat anuncis a la
premsa, a la ràdio, la senyalització a les carreteres, l’organització d’esdeveniments paral·lels com una trobada
de motos clàssiques i, sobretot, la difusió mitjançant les
xarxes socials a internet.
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Més de 700 espectadors al Festival de Música a les Vinyes
El segon i darrer concert
del Festival de Música a
les Vinyes, celebrat el 28
de juliol, va omplir amb
més de 400 espectadors
el recinte medieval de Torre-ramona (Subirats). Per
primera vegada es va poder sentir junts sobre l’escenari a Raynald Colom,
Pierre Boussaguet i Marc
Miralta, que van acompanyar Susana Sheiman i Ignasi Terraza per interpretar
temes del seu disc Swing
Appeal que va satisfer els
paladars jazzístics més
exigents i un ampli públic
amb ganes de bona música. Ni tant sols les quatre gotes
de pluja que van caure a punt de començar el concert,
endarrerint l’inici 30 minuts, van deslluir una vetllada que
va estar recompensada amb nombrosos bisos per part
dels artistes. Finalment el maridatge de cava de Subirats
i préssec d’Ordal, un “Música a les Vinyes” amb trossets
de préssecs d’Ordal servits directament dins la copa de
cava i introduït a les darreres dues edicions del festival, va
tornar a agradar molt com a cloenda de la vetllada.

Fumero, la setmana anterior davant més de 300
espectadors i on va haver-hi un reconeixement a
tots els col·laboradors en
l’organització del Festival
durant aquests primers
deu anys de vida, l’esdeveniment ha celebrat el
desè aniversari amb una
de les edicions més exitoses de la seva història,
on per primer cop es va
detectar que la majoria
dels assistents provenien
de fora del Penedès, especialment de Barcelona,
gràcies a les nombroses
vendes d’entrades mitjançant internet al web http://www.turismesubirats.cat.
Aquest fet posa de manifest l’aposta per un cartell de gran
qualitat que situa l’esdeveniment com un dels festivals
d’estiu de petit format de referència al Penedès i Catalunya, reforçat pel magnífic escenari del recinte medieval de
Torre-ramona (Subirats). El Patronat de Turisme de Subirats organitza el Festival de Música a les Vinyes amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Subirats, la Diputació de
Barcelona, els Productors de Vi i Cava de Subirats, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, la Confraria del
Cava Sant Sadurní i la família Bori de Fortuny.

Amb el duet entre les cordes del guitarrista flamenc Pedro
Javier González i el contrabaix del mestre del jazz Horacio

Exposició
“Fer Penedès: art, paisatge vitivinícola i enoturisme”
Del 13 de juliol al 12 d’agost, a la Capella de
Sant Joan de Vilafranca del Penedès, s’ha pogut visitar l’exposició Fer Penedès: art, paisat·
ge vitivinícola i enoturisme. Aquesta mostra és
producte del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, que amb periodicitat biennal
va celebrar la tercera edició l’any passat i es
tornarà a celebrar al 2013. Tant el congrés com
l’exposició són organitzats conjuntament pel
Patronat de Turisme de Subirats i el Patronat de
Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès,
així com la resta d’entitats que formen part del
comitè organitzador del Congrés. A la mostra
es va poder admirar el recorregut d’aquest esdeveniment en totes les seves edicions. L’acte
d’inauguració va ser presentat per Maria Dolors Rius, presidenta del Patronat de Comerç
i Turisme de Vilafranca del Penedès, Pere Guilera, vicepresident del Patronat de Turisme de
Subirats, i Miquel Vidal, comissari de l’exposició. Hi van assistir l’alcalde de Subirats, Pere
Pons, i la presidenta del Patronat de Turisme de
Subirats, Maria Teresa Catasús.
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El cicloturisme i les activitats turístiques durant la verema
tenen el seu referent a Subirats

Coincidint amb la verema, durant els mesos de setembre i octubre, a Subirats s’ha preparat tota una sèrie d’activitats per tal de poder seguir en primera persona aquest procés. Sota el títol “Viu la Verema a Subirats, Capital de la
Vinya” el Patronat de Turisme de Subirats promociona a través de la seva pàgina web http://www.turismesubirats.
cat i les xarxes socials d’internet a participar en aquesta experiència, on es troba detallades la informació de les
diverses propostes.
Així mateix i vinculat amb la difusió que fa el Patronat de Turisme de Subirats dels diferents atractius de Subirats i
el Penedès, recentment el bloc de Turisme de Catalunya “M’agrada compartir” ha destacat el municipi de Subirats
com un dels millors espais per descobrir els paisatges penedesencs amb l’article titulat “Vins i bicicletes, el millor
combinat del Penedès”. A l’escrit es destaca l’oferta de l’empresa subiratenca de recent creació Vicicling, entre
altres que ofereixen activitats de cicloturisme per gaudir a les Rutes Vitivinícoles i a tota la Capital de la Vinya.

Jornades Europees del Patrimoni a Ordal
Aquest any les Jornades Europees del Patrimoni a Subirats
seran dedicades a posar de rellevància els recursos turístics d’Ordal. El dissabte 29 de setembre, a les 09:30 hores,
se celebrarà la presentació dels nous mapes senderistes
de les muntanyes d’Ordal, a càrrec del seu autor Juan Carlos Borrego just abans que marxi al Nepal. Serà un acte
breu a la terrassa de l’Ateneu Ordalenc per, a continuació,
realitzar una ruta guiada que inclou un recorregut per la
Ronda d’Ordal, la Creu del Port d’Ordal i la Torre del Telègraf Òptic per admirar les millors panoràmiques d’aquesta serralada i tot el patrimoni que conserva al seu voltant,
tornant al punt d’inici a les 13 hores aproximadament.
Aquesta activitat és organitzada pel Patronat de Turisme
de Subirats i el Centre d’Estudis de Subirats (CESUB) amb
la col·laboració de la Secció d’Excursionisme de l’Institut
d’Estudis Penedesencs.
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Remullada nocturna

Regidoria
de
Joventut

Durant el passat mes de juliol la Regidoria de Joventut ha organitzat, en col·laboració amb
els arrendataris de les piscines de Sant Pau d’Ordal i Ordal, quatre sessions de bany nocturn
coincidint amb els quatre divendres del mes.
La iniciativa, recuperada per la Regidoria després d’uns anys en què es va suprimir, vol donar cobertura a l’oci nocturn de joves del municipi, sobretot nois i noies entre 13 i 17 anys que
sovint troben problemes per desplaçar-se a altres municipis per gaudir de les festes majors
o simplement per poder optar a una oferta de lleure nocturn més àmplia.

La valoració que es fa de les jornades és positiva,
tot i que cal continuar treballant per buscar la coordinació entre el bany i possibles activitats adreçades
als joves.

Aprovació del Pla Local de
Joventut 2012-2015

A Subirats
assessorem els joves

El passat 1 d’agost el Ple Municipal va aprovar el Pla Local de Joventut 2012-2015, que significa el full de ruta de
l’Ajuntament de Subirats en matèria de joventut durant els
propers anys.

Coincidint amb la Festa Major d’Ordal, el Servei Local de Joventut ha engegat, amb la col·laboració
del Servei Comarcal de Joventut, un seguit d’actuacions encaminades a afavorir la reducció de
riscos associats als espais festius nocturns en la
població jove.
Un any més hem tornat a disposar d’un Punt Mòbil
de Salut que la nit del 4 d’agost oferia als joves informació i assessorament, fonamentalment dirigida
a la prevenció i la reducció de riscos, sobretot centrat en temes d’ús i abús de drogues, de sexualitat,
i que permetia fer-se la prova d’alcoholèmia.
Per completar aquesta iniciativa, aquest any s’ha
repartit un pack en forma de bossa amb informació
preventiva, i s’ha penjat als retrovisors dels cotxes
un fulletó amb “missatges en groc” que són consells adreçats a la conducció responsable i que
també inclou codis QR que faciliten l’accés a molta
més informació, més enllà de la impresa al fulletó i
a la qual els joves poden accedir fàcilment a través
dels seus smartphone.

Si bé fa alguns anys les polítiques municipals relacionades amb joventut anaven orientades més al lleure, l’esport,
l’associacionisme, etc., la realitat actual ens obliga a fer
una transformació en aquestes línies i orientar els programes adreçats a joves cap a una vessant més formal, que
centra els seus esforços en temes de total rellevància com
l’habitatge, la salut, la formació, l’ocupació i la cohesió social. També en aquest sentit s’estan orientant les polítiques
de joventut a nivell europeu i també de casa nostra, com
indica el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que marca les directrius que es proposen des de la Generalitat.
El Pla Local de Joventut 2012-2015, en tant que full de
ruta de les polítiques de joventut, vol contribuir a incorporar accions i mesures destinades a millorar i augmentar el
paper dels joves en la vida social, econòmica i cultural del
municipi i del país en general.
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Participació
ciutadana

El grup Terra Baixa d’Ordal s’acomiada
El grup de teatre Terra Baixa d’Ordal, després de 32 anys d’actuacions al poble i també dins la Roda de Teatre
de l’Alt Penedès, ha decidit per diferents motius dissoldre el grup.
És per això que vam voler reunir tots els participants durant aquests anys en un sopar de comiat. El sopar es va
celebrar el passat 9 de juny al restaurant Cal Pelegrí.
L’acte va ser molt emotiu, vam poder retrobar-nos tots junts i a la vegada retre un homenatge a tots els que ens
han deixat al llarg d’aquests anys.

Firart esdevé eina d’inclusió
Dins la 25a edició del Firart, en la qual participen artistes
locals i foranis amb les modalitats de pintura i fotografia,
que se celebra des de 1987 a la Capella Sant Joan coincidint amb la Festa Major de Vilafranca, enguany s’hi van
trobar uns artistes molt especials. Són les persones amb
discapacitat que viuen a la residència Font Santa ubicada
a Subirats, que té com a principal objectiu la normalització
i inclusió d’aquestes persones mitjançant la seva participació activa en la comunitat.
L’obra que s’hi va presentar era un recull de reproduccions
realitzades amb la tècnica del collage sobre autors contemporanis i motius representatius al voltant de la festa major.
L’originalitat d’aquesta obra recau en el procés d’elaboració dins un taller d’art que realitza el centre des de fa quatres anys i que permet la participació de tots els residents,
adaptant cada pas a les seves capacitats.
A través de la mostra es va donar una nova visió oberta i
activa d’aquestes persones dins la societat i de l’art com a
expressió de la sensibilitat universal.
Residència Font Santa 2012
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Lluna plena,
romànic, vinyes…
i altres sorpreses

L’Agrupació Activa de Subirats va aplegar el 2 d’agost més de 60 persones a
la caminada nocturna per les vinyes de Subirats. Gent vinguda del Vallès, el
Barcelonès, la Catalunya Nord, l’Anoia i el Penedès van gaudir d’una activitat que donava valor al patrimoni material i immaterial del Penedès. La lluna
plena il·luminava el camí des de la finca el Maset de Sant Pau d’Ordal, on el
celler Eudald Massana Noya va oferir una copa de cava de benvinguda, fins
el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, on el regidor de cultura d’Avinyonet,
Frederic Manzanares, va explicar les millores fetes amb la restauració d’aquesta joia del romànic català. Després de visitar l’església, el claustre i pujar a
la torre, la jove intèrpret Maria Berruezo Llacuna va interpretar al violoncel
la melodia popular catalana “El cant dels ocells”, amb la qual Pau Casals va
cloure un discurs a les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971. “Els ocells
quan són al cel, van cantant pau, pau, pau (...) i a més, neix de l’ànima del
meu poble, Catalunya”, va dir. L’any 2011 es commemorava el 135è aniversari
del naixement d’aquest català universal. Una copa de cava i carquinyolis de
Sant Quintí per acompanyar la tertúlia posterior, i caminada de retorn a les
caves. Pel camí, la lluna s’esborronava escoltant els poemes recitats des de les
vinyes. L’Agrupació Activa de Subirats va pensar en tots els detalls per fer de
la caminada amb lluna plena, romànic i vinyes, una experiència enriquidora
i inoblidable.

Dones de Subirats

Club Futbol Can Cartró – Present, passat i futur
El C.F. Can Cartró és un club que malgrat pertànyer a un poble petit, és un dels històrics de la nostra comarca. Al llarg
de tots aquests anys el C.F. Can Cartró s’ha fet un nom en el futbol comarcal i ha donat a conèixer el nom del poble i del
municipi per tota la província de Barcelona.
Enguany, el nostre club comença un nou projecte carregat d’expectatives i d’il·lusions. Amb la incorporació d’un equip
tècnic i jugadors locals amb experiència en categories superiors, es lluitarà per millorar els resultats obtinguts en temporades anteriors i arribar fins i tot a aconseguir objectius més ambiciosos.
Per intentar que la història del club continuï durant molts anys, esperem rebre el suport de la resta del municipi i de les
institucions per tal de tornar a assolir els èxits d’èpoques passades.
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“I, a vegades, una carambola de sobte ens demostra que
ens en sortim”
Esperar no és bo. Esperar els esdeveniments, tampoc. Hi
ha el perill que la història et passi per sobre i s’empassi
la teva immobilitat i anàlisis. Toca moure fitxa. Ho sento
pels Manel, que d’una lletra seva en titulem aquest article.
No esperarem caramboles. Si han de passar, que passin,
però la jugada ha d’estar ben pensada. I al final, aquí sí,
Manel, ens en sortim.

tativa de veure-les venir. Actua portant a terme un conjunt
d’ajustos econòmics que porta més d’un any en marxa.
“Pensant en les properes generacions i no en les properes
eleccions”, com no es cansa de repetir el President. Construint ponts de relacions internacionals perquè el model
productiu de Catalunya sigui reconegut i la nostra realitat
entesa mes enllà de les fronteres. Perquè ens entenguin,
ens hem d’explicar.

Aquesta serà una tardor moguda. Amb un govern espanyol al volant del país que ha de viure amb l’esquizofrènia
constant de desdir-se del passat, no es pot esperar un
bon viatge. De fet, està més pendent de justificar els seus
canvis de criteri que no pas de construir un fil argumental
coherent en la reconstrucció d’aquesta realitat incòmoda
que és Espanya.

Des del punt de vista dels interessos electorals, posar sobre l’agenda del país la petició de rescat al govern espanyol pot semblar demolidor i, fins i tot, contrari a les aspiracions d’una hisenda pròpia. Hem de jugar fort.
Aquí ningú espera. Aquí s’avança. Aquí es prenen decisions. S’arrisca. No ens hi juguem una bandera. Ens hi
juguem el futur de la nostra nació, perquè sense teixit industrial, sense universitats i recerca i sense la clau única
de la caixa es fa impossible canalitzar un sentiment de
pertinença a una nació, a un país.

L’encaix de les diferents sensibilitats és cada cop més insostenible. Per una banda, la situació de crisi econòmica
impulsa el govern a re-centralitzar recursos i poder en detriment del camí avançat en l’autonomia i autogestió dels
recursos. Per altra banda, els esforços que gran part dels
catalans han hagut de fer enfront de les retallades semblen ser insignificants per al govern central, que amenaça
amb intervenir la nostra economia.

L’escenografia no podria ser més convulsa: eleccions
avançades al País Basc, l’ombra allargada de la intervenció a Espanya, una Europa que tracta de trobar-se a ella
mateixa, una economia mundial esmaperduda...

Una volta de tornavís més. La retallades no són suficients
i haurem de demanar el rescat a Espanya. Demanem diners a qui ens deu diners…, temps moderns.

La factoria Mas és la de dir les coses pel seu nom. Lluny
del que teníem entès que era la posada en escena de la
política actual. Aquesta política, però, és més propera al
poble i més real. Som al costat del president i del seu govern per donar el pas endavant. Hi ha país. “I, a vegades,
una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.”

I quina tardor ens espera? Sigui quina sigui la resposta, el
que podem assegurar és que el govern de la Generalitat,
amb el MHP Mas al davant, no està únicament a l’expec-
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Parlem de retallades...
post força elevat per la situació actual i que ja s’equipara
al de l’exercici anterior.

Aquest any hem pogut veure com es retallaven de mica en
mica els serveis als ciutadans des de les diferents administracions públiques.

Esquerra està d’acord en el fet que aquesta legislatura
havia de ser de contenció econòmica pel que va a inversions, però com és possible que sense haver-hi fet res de
l’altre món ja haguem consumit gran part del pressupost?

Si parlem del nostre municipi ens adonem que s’han apujat les taxes públiques per poder cobrir les despeses que
segons l’equip de govern eren molt deficitàries, com per
exemple la quota de les llars d’infants que s’incrementa
quasi en un 50%, la taxa d’escombraries que s’apuja un
21%, l’aigua, la llum, el transport escolar, etc.

A què es destinen els nostres diners? Sabem que s’està
fent un camp de gespa, alguna cosa més?
Veiem com es deterioren els camins, els carrers, els
parcs... i no es fa el manteniment que convindria.

La nostra pregunta és: hi ha intenció per part de l’equip
de govern de retallar la despesa que generen alcalde i
regidors al consistori?

Què podem esperar quan ni tan sols som capaços de recollir el material de les festes majors perquè la gent pugui
continuar fent vida normal?

Volem recordar que ERC Subirats al segon any de mandat
ja ens vam abaixar un 5% del sou. Per contrapartida, vostès no només no van mantenir aquest sou, sinó que se’l
van apujar considerablement.

Aquest estiu hi ha excusa. No hi havia personal de brigada
disponible. Hi ha tan poca previsió que posen a disposició
del municipi un sol home per al manteniment. És lògic que
no es noti la feina.

Per altra banda:

Com a ultima instància volem denunciar aquells veïns que
tanquen camins, que ja estan avisats i tot i així continuen
apropiant-se’n. Hi ha amiguismes o falta d’autoritat?

S’aprova el pressupost municipal per al 2012 contingut en
despesa i a mig any ja portem en modificacions un pressu-
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Subvencions i publicitat governamental
No parlarem del camp de gespa de Sant Pau perquè en el
seu moment ja ens hi vam mostrar en contra donades les
circumstàncies del moment actual. Avui no sabem massa
cosa més que el que es pot veure, que és que les obres
han tirat endavant amb bon ritme i el govern haurà fet el
seu primer gran projecte que no era al seu programa. Però
sí que aprofitarem aquest magnífic cartell plantificat al mig
de la plaça Subirats per fer algunes reflexions (a banda
del poc encert en la ubicació): la primera, la falta de transparència en tots els cartells d’obres subvencionades per
la Generalitat on només veiem el títol del projecte i el logo
corresponent. Vist així sembla que ho pagui tot la Generalitat però no és cert, perquè en aquest cas l’aportació que
fa no arriba a la meitat del cost del projecte.
Fem números:
• Cost del projecte adjudicat: 456.434,34 €
• Altres costos (terrenys, direcció d’obres, estudis, projectes): 100.690,43 €

Mentrestant, a Ple que es va fer abans de l’estiu, tots els
grups excepte l’APS-CUP van aprovar dotar amb 11.300
euros anuals un Pla de Joventut dissenyat i fet a mida de
la Generalitat i el Consell Comarcal per mantenir uns serveis que pocs joves de Subirats arriben a utilitzar, i molt
menys a participar-hi. Tot i ser un fracàs des de fa més de
deu anys, se segueix insistint en la formula “Dinamo”. La
finalitat per aprovar aquest pla és, entre altres, aconseguir
una subvenció que potser serà de 2.000 euros. Hi ha subvencions que val la pena plantejar-se si ens ajuden o si seria millor destinar directament aquest diners a una política
pròpia, local i adaptada a la nostra realitat. La sensació és
que som nosaltres els que subvencionem les polítiques de
la Generalitat i el Consell Comarcal i no al revés.

• TOTAL: 557.124,77 euros.
• Aportació de la Generalitat (quan ho pagui, si ho paga):
261.068 €
• Aportació de l’Ajuntament de Subirats: 296.038,77 €* (si
no és que hi ha altres ajuts dels quals no s’ha informat)
Si bé la situació no és la mateixa per a tots els projectes,
ajuntant tots els projectes realitzats als últims cinc anys
que han estat subvencionats pel mateix Departament de
la Generalitat, l’Ajuntament i els veïns a través de contribucions especials hi han aportat uns 5.808.525 € i la Generalitat 2.986.531,41. És a dir, la Generalitat ha aportat
una tercera part dels recursos i la resta l’hem pagada (i
l’estem pagant) directament els veïns de Subirats. Alguns
dels projectes encara estan per executar, i és que, tot i
tenir aprovada la subvenció, sempre cal comptar amb la
part que aportem els subiratencs i, al final, moltes subvencions són també moltes despeses que surten de la caixa
de l’Ajuntament i cal disposar d’aquests diners.

Les subvencions poden ser útils però no per definició
No ens enganyarem, als municipis rurals són importants
els ajuts de la redistribució d’impostos en el territori per
garantir uns serveis de qualitat, començant pels més bàsics. Un exemple és la construcció de les escoles i altres
obres importants. Però en primer lloc aquests ajuts són un
dret i no hem de fer reverència a cap conseller o diputat
provincial per fer la seva feina. En segon lloc, sovint comporten obligacions que no sempre s’han d’acceptar perquè poden comportar gastar molt més del que inicialment
seria necessari. I finalment, com a municipi hem de ser
capaços de tenir més autonomia i no dependre tant de les
subvencions per fer allò que creiem que és més necessari
per a tots i totes. Pensem que cal saber primer què ens
cal i no què ens demanen per tal d’aconseguir aquesta
o aquella subvenció que potser no ens aporta gran cosa.

Són útils les subvencions de joventut?
Sovint es cau en la crítica fàcil i a ressaltar aspectes negatius dels joves quan a través del voluntariat o participant
en comissions de festes estan demostrant el seu dinamisme i implicació amb els pobles. Gran part d’aquestes activitats es fan amb pocs recursos i amb escassa participació institucional, més aviat el contrari.
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Comencem un nou curs dins de la política municipal. Des
del grup municipal del PSC encarem aquest últim quadrimestre de l’any centrats principalment en dos temes de
vital importància per al futur del municipi. Es tracta de
l’aprovació i posterior desenvolupament del POUM i el tancament de l’exercici econòmic actual i la confecció dels
pressupostos municipals per a l’any 2013.

Amb aquest present ple d’incerteses, el govern de l’Estat i
els seus tentacles a la Generalitat, Diputació i als governs
locals, apliquen sense embuts una política que segueix
una línia molt clara. Defensar els interessos dels més poderosos. Dictar mesures econòmiques i administratives
que accentuen les desigualtats socials. Enganyar tot un
poble incomplint sistemàticament totes les grans promeses electorals. Tirar endavant de forma ben clara una centralització de l’Estat intentant d’acabar amb l’actual estructura autonòmica i atacant sense embuts Catalunya en allò
que conforma la nostra identitat com a poble, que és la
llengua i la cultura, al mateix temps que accentua l’asfixia
econòmica amb un tracte injust que fa del ciutadà de Catalunya el mes maltractat de tot l’estat.

El POUM és una de les principals eines de treball amb
què es dota l’Ajuntament per regular el creixement i desenvolupament del municipi per als propers anys. En ell es
decideix com i què vol ser Subirats en el futur. Segurament
el plantejament aprovat no és del gust de tots. Probablement és millorable i esperem fer-ho durant el seu desenvolupament. El que sí que és segur és que, després de
ser aprovat, haurem d’estar vigilant perquè quedi plasmat i
desenvolupat el que aquest pla conté. I en això centrarem
gran part dels nostres esforços.

I, no ens enganyem, això a Catalunya té la complicitat de
CiU que mentre s’omple la boca de reivindicacions nacionalistes i d’independentisme de saló, va de bracet amb el
PP i li confia àrees decisives i de gran influencia d’influència en les institucions catalanes.

D’altra banda, el pressupost municipal vindrà marcat, sense cap dubte, pels temps en què ens movem. Temps de
crisi i de constricció econòmica. Ja comencem, a grans
trets, a fer números del pressupost de l’any vinent. Possiblement sigui encara més auster que el present. Ajuts,
subvencions i serveis s’hauran d’ajustar a la baixa. Sap
greu haver de fer-ho, però en aquest vaixell hi anem tots i
tots hi haurem de posar el coll per tal que segueixi raonablement surant.

En record de la Dolors
Avui ens agradaria acabar dedicant unes últimes paraules
a una companya que ens ha deixat fa molts pocs dies. La
Dolors Sánchez, veïna de la Guàrdia, “Lolita” com li deien
els seus veïns i els mes propers.
Gràcies per tot, Dolors. Ens vas ajudar molt. Ja sigui donant-nos suport a les files del darrere de les nostres llistes
o allà on et necessitéssim, hi vas ser quan que t’ho vam
demanar. Ens vas fer costat fins al darrer moment, discreta com eres, t’agradava aquesta mena de rereguarda silenciosa. Sempre a disposició per ajudar els altres sense
demanar res, el treball callat on fes falta, la generositat,
l’honradesa, la bondat, i la defensa d’una societat més justa. Representaves, sense cap mena de dubte, els valors
humans que sempre ha defensat el socialisme que tant
t’estimaves.

Tot això sota un context on paguen justos per pecadors, i
a la classe treballadora, més pobra i asfixiada cada dia, li
detreuen el diners per salvar el lucratiu negoci dels pocavergonyes que s’han omplert les butxaques i tenen en paradisos fiscals el guany deshonest de la seva rampinya.
Uns grans culpables a qui sembla que ningú s’atreveix
a demanar-los comptes de la seva responsabilitat, i en
aquest sac hi ha dirigents polítics, banquers, empresaris
especuladors, jutges i fiscals que han permès, uns per
mala gestió o incapacitat notòria, altres per una avidesa
de guanys desmesurats i sense fre, i altres per tolerància,
desídia i notori desinterès a fer i aplicar lleis correctes per
impedir d’arribar a la lamentable situació que a tots ens
embolica.

La malaltia ha estat cruel i ha trencat el somni d’una vellesa tranquil·la i familiar. D’es d’aquesta pàgina el nostre
més sentit condol i ànims a tota la seva família.
Et recordem i et trobarem a faltar, Dolors.
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“Doble rasero de medir”
No obstant, com podeu comprovar en butlletins anteriors,
sembla que no és de l’interès del govern informar sobre la
feina i les inquietuds dels altres regidors.

En moments d’estalvi i contenció, no ens cansarem d’exigir més responsabilitat que mai. Els ciutadans demanem
transparència i informació. Entenem que és moment de
dedicar recursos en aquelles qüestions que realment ocupen i preocupen al nostres veïns i veïnes i és per això que
ens agradaria, si pogués ser, dedicar part del pressupost
que es destina a aquesta revista a les necessitats reals
i als realment necessitats, mantenint informats els ciutadans a través de mitjans privats, la pàgina web municipal
o els taulells d’anuncis. Recordem que els treballadors del
nostre consistori no estan per realitzar el servei de recopilació, correcció, maquetació i distribució de butlletins. Així
mateix, aprofitem per convidar, des d’aquí, a la Regidoria
de Cultura a dedicar els esforços que es dediquen a la
revista a fomentar i propagar la cultura de Subirats i del
Penedès arreu.

Tant és així que la segona part de l’escrit que aquest grup
realitza el dedicarà a fer ressò d’un dels precs presentats
al Ple de maig i que feia referència a l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Subirats.
L’Ordenança de Civisme esmentada regula, a l’article 41,
la prohibició de realitzar pintades i grafits, així com de col·
locar cartells a les instal·lacions, espais d’ús comú, arbres,
jardins i vies públiques sense autorització expressa de
l’Ajuntament.
El títol VI del capítol I de l’Ordenança, a més a més, estableix el règim sancionador així com el procediment a
seguir, obligant entre altres a la reparació al responsable
dels fets i, subsidiàriament, a l’Ajuntament.

Com dèiem, informar és important, però més important és
informar correctament. No només evitant la mentida, sinó
exposant la veritat de la forma més objectiva possible.

No entén aquest grup com ha pogut succeir que a un veí
se’l sancioni a causa d’una pintada que uns manifestants
van fealitzar durant la vaga en una façana de la seva propietat i que, al contrari, es mantingui una pancarta a la
via píblica signada pel PSC des del passat 19 de juliol, i
no s’hagi iniciat cap expedient sancionador d’acord amb
el que estableix el capítol I del títol IV de l’Ordenança de
Civisme de l’Ajuntament de Subirats.

Veiem, doncs, com aquesta revista s’utilitza, entre altres,
per resumir els plens…, però on són els precs i les preguntes formulades per l’oposició? En aquest apartat d’obligatòria existència en tot ple ordinari en base al que estableix
la Llei de bases de règim local i la Llei reguladora del règim municipal, és on l’oposició realitza una tasca tan important com és la funció de control i fiscalització al govern.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 4 DE JUNY DE 2012
5. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC i APS-CUP, sobre l’adhesió de
l’Ajuntament de Subirats a l’Associació de
Municipis per a la Independència

1. Adjudicació del contracte de gestió del
servei de recollida i eliminació de residus
del municipi de Subirats
D’acord amb la proposta feta per la mesa de contractació
reunida el 16 de maig i l’informe de la tècnica de Medi
Ambient i l’enginyer dels serveis tècnics municipals, estimant parcialment alguna de les al·legacions presentades
per una altra empresa concursant i desestimant-ne altres,
es va proposar adjudicar el contracte de gestió del servei
de recollida i eliminació de residus de Subirats a l’empresa ASCAN, S.A. pel preu de 205.795,66 euros anuals, IVA
exclòs, i amb una valoració final de 80,95 punts.

Vista l’acta de constitució de l’Associació de Municipis
per la Independència i el text dels seus Estatuts, es va
proposar al Ple municipal ratificar l’adhesió de Subirats a
l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011 i facultar l’alcalde
per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.

S’aprova per unanimitat.

S’aprova amb el vot en contra del grup del PP i amb el vot
favorable de la resta de grups municipals.

2. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions

6. Moció que presenta la Regidora Isabel Esteve (CiU) a petició del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, en suport a les persones perceptores de la renda mínima d’inserció

Es va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i
següents la modificació de l’Ordenança fiscal número 9,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, que comprenen entre altres informes
urbanístics, tramitació de procediment d’autorització ambiental, de llicència ambiental municipal d’activitats, d’expedients de prevenció i seguretat, tramitació en matèria
d’incendis, comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental, llicències i procediments
diversos per a l’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats, organització d’espectacles, activitats recreatives, etc.

La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és un programa integral que contempla, a més d’una prestació econòmica,
diferents mesures de suport personalitzades per a persones que, per diferents motius, no disposen dels mitjans
suficients per atendre les seves necessitats bàsiques. El
problema rau en la manca de “recursos convenients” per
garantir l’esmentada inserció social. Segons la informació
facilitada pel mateix CCAP, des del mes de maig de 2011
fins al mes de gener de 2012 s’han tramitat 93 expedients,
dels quals cap no ha estat encara resolt per la Generalitat
de Catalunya.
Els ens locals són els responsables de resoldre aquestes
situacions d’inseguretat, incertesa i precarietat i, si la Generalitat no resol els expedients de la RMI, l’administració
que gestiona el servei hauria de tenir l’obligació i la responsabilitat política de donar suport a aquestes famílies.

S’aprova per unanimitat.
3. Modificació dels Estatuts de l’organisme
autònom “Patronat Municipal de Turisme de
Subirats”

Es proposa, doncs, manifestar la disconformitat de l’Ajuntament de Subirats a la Generalitat de Catalunya denunciant la problemàtica en què es troben les famílies i persones que sol·liciten aquesta ajuda, i demanar-li que resolgui
tots els expedients pendents i que, conjuntament amb les
administracions locals i comarcals, es facin tots els esforços per ajudar la ciutadania a sortir de la crisi.

Es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del
Patronat de Turisme, exposant l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies als efectes de la presentació de possibles suggeriments i reclamacions, que
queda definitivament aprovat transcorregut aquest període sense haver-se presentat reclamacions.

S’aprova per unanimitat.

S’aprova per unanimitat.

7. Moció que presenta la regidora Isabel Esteve (CiU) a petició de l’associació Entrem-hi
per donar suport als centres especials de
treball

4. Ratificació del decret 50/2012 (modificació
puntual PGOU Al sector de la Guàrdia)
Havent aprovat inicialment, el 28 de desembre del 2011,
una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació consistent en un canvi de l’àmbit de gestió en sòl urbà del
barri de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal.

L’Ajuntament de Subirats sempre ha estat especialment
atent a la cobertura social de les persones amb risc d’exclusió social per raó de la seva discapacitat, i aquesta
sensibilitat s’ha concretat a través de la col·laboració amb
empreses i entitats com Nou Verd o Mas Albornà, que tenen com a finalitat l’ocupació de persones amb discapacitats que tenen més difícil la seva inclusió laboral.

D’acord a les converses mantingudes amb la Comissió
Territorial d’Urbanisme, i atès que manca la incorporació
a l’expedient de l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona, es va sol·licitar mitjançant decret d’alcaldia la devolució de l’expedient.

Fina ara rebien de l’Estat un ajut consistent en el 75% del
salari mínim interprofessional i això facilitava la seva contractació laboral.

S’aprova per unanimitat.
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Ara el govern de l’Estat preveu reduir-lo del 75% al 50%,
reducció que suposaria un cop molt fort per a aquestes
persones i per al sector dels centres especials de treball,
posant-se en perill la seva supervivència.

representativitat que aquest regidor o regidora comporta i
per a la qual va ser escollit o escollida.
El Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats ja
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectives
les lleis d’igualtat, però no ha estat així als ajuntaments.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Subirats constata la necessitat de mantenir aquesta aportació i per això acorda demanar al partit que dóna suport al Govern de l’Estat (Partit
Popular) i al mateix govern, que inclogui als Pressupostos
de l’Estat per a l’any 2012 una partida suficient per garantir-ho, i demanar a tots els partits presents a les Corts
Espanyoles que facin tot el que sigui per fer-ho possible.

Es proposa al Ple d’instar l’Ajuntament de Subirats a impulsar la demanda de modificació de la Llei de Bases Locals en aquest sentit i demanar a l’Estat que en promogui
l’acord que ho permeti.
S’aprova per unanimitat.

I que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els partits presents a les Corts espanyoles i
als departaments d’Empresa i Ocupació i al de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.

9. Aprovació de les noves tarifes d’aigua
L’empresa Cassa, concessionària del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Subirats ha presentat, amb data 12 de maig proppassat, una petició d’augment de les tarifes vigents per al 2012, motivada per la
modificació legal produïda per la Llei 5/2012 de Mesures
Fiscals, que té com a conseqüència que les empreses
subministradores siguin, a partir de l’entrada en vigor de
la nova norma, subjectes passius del cànon de l’aigua.

S’aprova per unanimitat.
8. Declaració política, que presenta la regidora Isabel Esteve (CiU), a petició de l’Ajuntament de Gavà, sobre el dret a vot dels i les
representants electes als municipis
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable.
Conciliar la vida laboral amb la familiar també ho és. És
per això que quan una regidora o regidor està de baixa
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball
de manera temporal, perd la capacitat d’exercir el seu dret
de votar als plens municipals i, per tant, també es perd la

D’acord a l’informe emès per l’enginyer municipal, s’aprova l’expedient i les noves tarifes que repercuteixen al consumidor final, els cànons aprovats per l’administració superior (ACA), que graven els cabals d’aigua captats.
S’aprova per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2012
1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 4 del pressupost del
2012

no es van formular reclamacions, al·legacions ni observacions en contra.
S’aprova amb el vot en contra del grup del PP i amb el vot
favorable de la resta de grups municipals.

Donada la necessitat i urgència d’atendre despeses de
caire inajornable, es va aprovar l’expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit i Habilitacions de Crèdit, que ajusten
les diferents partides del pressupost 2012 d’acord amb la
gestió real que se’n va fent.

3. Aprovació inicial de la imposició de quotes
urbanístiques derivades de l’expedient de
reparcel·lació del polígon d’Actuació Casablanca Sud

Els suplements de crèdits pugen a 207.390 €
El total d’habilitacions de crèdit són 77.510 €
Les dues partides sumen un total de 284.900 €
FINANÇAMENT
Baixes per transferència: 106.900 €
Majors ingressos: 138.000 €
Aplicació de romanent de tresoreria: 40.000 €
TOTAL FINANÇAMENT: 284.900 €

Al Ple de 18 de setembre de 2000, ratificat per acord de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de febrer de 2001, es va modificar el sistema d’actuació pel de
cooperació al polígon d’actuació del sector Casablanca
Sud. Posteriorment, la comissió de govern del 29 de maig
de 2003 va acordar obrir un compte corrent i sol·licitar una
provisió de 100 euros a cada propietari per a les despeses
de Registre de la Propietat i encàrrec del Projecte.

S’aprova amb 8 vots a favor dels regidors de CiU, PSC i
APS-CUP, dues abstencions d’ERC i un vot en contra del
PP.

Per mitjà d’un conveni amb l’Institut de Gestió Urbanística
Local (IGUAL), el 22 de gener de 2002, se li va encarregar
la redacció del Projecte de Reparcel·lació que va ser aprovat inicialment el 8 de novembre de 2004 pel Ple.

2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2011

Aprovat definitivament el 18 de desembre de 2006, es va
traslladar al Registre de la Propietat sent efectiva la seva
inscripció el 14 d’octubre del mateix any.

Amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de
comptes emès el 4 de maig de 2012 i exposat el Compte
General al públic al Butlletí Oficial de la Província el 17 de
maig de 2012 durant un termini de quinze dies i vuit més,

D’acord al que disposa l’actual Llei d’Urbanisme, sobre les
quotes urbanístiques per a l’execució de les obres d’urba31
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els núms. 6 a 28 parells fins a la següent cruïlla amb el
carrer de la Foradada, i els núms. 30 a 74 parells fins a la
rotonda dels Ocells.

nització, amb totes les actuacions descrites s’han generat
les següents despeses:
Honoraris Registre de la Propietat (certificació de càrregues): 10.924,80 €
Honoraris per la realització del Projecte de Reparcel·lació
(IGUAL): 36.267,97 €
Honoraris Registre de la Propietat: 61.202,94 €
Previsió de despeses de gestió (correus, etc.): 2.500,00 €
Total: 110.8957,71 €

- El carrer Camí de Cal Font és un carrer de circumval·lació
o d’anella tancada amb accés des del carrer de la Creu
Trencada. Conté els núms. 1 a 21 imparells, i els núms.
2 a 14 parells.
- El carrer de la Foradada discorre entre dos cruïlles diferents amb el carrer Camí de Pas de Piles. Conté els
núms. 1 a 5 imparells, i els núms. 2 a 24 parells.

S’ha de considerar que l’import de 100 euros que ja es va
ingressar, com a provisió de fons per a les despeses de
Registre de la Propietat i encàrrec de projectes, s’ha de
treure de la quota urbanística que pertoqui.

- El carrer de la Creu Trencada discorre entre la rotonda
dels Ocells i el carrer Camí de Cal Font. Conté els núms.
1 i 3 imparells, i els núms. 2 a 6 parells.

Les quotes que en resultin tindran caràcter provisional i a
compte de la liquidació definitiva dels costos d’urbanització una vegada realitzada l’activitat urbanitzadora. El cobrament es realitzarà en tres terminis, coincidint amb els
dies finals dels mesos d’octubre, novembre i desembre de
2012 a través de l’OGT.

S’aprova per unanimitat.
7. Aprovació d’una bestreta i un aportació extraordinària destinades a la Mancomunitat
de l’Alt Penedès
La Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès (MAP) va
sol·licitar dels ajuntaments un avançament o bestreta del
préstec que té pendent de concertar amb la Diputació de
Barcelona per import de 147.000 euros, quantitat que li
manca per completar el deute al contractista de les darreres obres realitzades que cal ingressar abans del dia 15
de juliol per evitar conseqüències gravíssimes sobre el patrimoni de la família d’aquest constructor mort recentment.

S’aprova per unanimitat.
4. Delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona del concepte “Quotes d’urbanització” de la Urbanització Casablanca Sud
S’aprovà la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona de les competències de recaptació de les quotes d’urbanització aprovades al punt
anterior i els altres aspectes legals derivats d’aquesta gestió.

D’aquesta quantitat total corresponen a Subirats 21.722,37
euros, que la MAP es compromet a retornar a inicis de
l’any 2013, un cop concertada l’operació de préstec que
vol pactar amb la Diputació de Barcelona.

S’aprova per unanimitat.

Igualment, la MAP va sol·licitar de l’Ajuntament de Subirats
l’ingrés d’una quantitat de 2.225,34 euros per subvenir al
cost dels Programes de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) corresponents al curs 2011-2012.

5. Assabentar la corporació de la signatura
del conveni urbanístic signat amb l’Orde de
Sant Joan de Déu (sector Ca l’Escudé)

S’aprova per unanimitat.

Amb data 13 de juny de 2012, es va procedir a la signatura
del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Subirats i l’Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en relació al sector
de Ca l’Escuder. Aquests terrenys són cedits de forma anticipada a la revisió del POUM, destinats a ús esportiu i on
s’ubica ja en l’actualitat el camp de futbol de Can Cartró.

8. Moció en defensa de la immersió lingüística del català
Els grups municipals de CiU, PSC, ERC i APS-CUP proposen una moció manifestant el compromís d’aquest Ajuntament amb la immersió lingüística en el sistema educatiu
del nostre país, un model d’èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i
social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua
vehicular de l’ensenyament.

El Ple en queda assabentat.
6. Aprovació inicial de l’assignació de nom a
sengles carrers del polígon industrial Noya-Lavernó
Es tracta de donar nom als nous carrers del polígon industrial Noya-Lavernó per a coneixement general i utilitat de
tots els interessats, especialment dels seus veïns i usuaris.

Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, a continuar d’aquesta manera la bona feina feta
els darrers 30 anys, defensar si s’escau els docents i els
centres educatius en l’exercici dels seus drets i el compliment de les lleis, i a recórrer als tribunals competents
contra les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit en la Llei
d’Educació de Catalunya.

A l’informe emès pels serveis tècnics municipals i la proposta de denominació feta per la Regidoria recollint topònims de llocs ja desapareguts, s’hi afegeix la proposta de
numeració i en resulta la següent descripció escrita:
- El carrer Camí Pas de Piles discorre entre el vial d’accés
al Molí del Racó i la rotonda dels Ocells, a la carretera
C-243b. Conté els núms. 1 i 3 imparells, els núms. 2 i
4 parells fins a la cruïlla amb el carrer de la Foradada,

S’aprova amb el vot en contra del grup del PP i amb el vot
favorable de la resta de grups municipals.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 1 D’AGOST DE 2012
1. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del
servei de les escoles bressol

La proposta consistia en el fet que l’Ajuntament, com a titular del camí públic, fes una aportació; que per part de Pere
Ventura i Família S.L. es fes una aportació per dos conceptes, el primer derivat de l’obtenció d’una bonificació sobre
l’impost de construccions per al soterrament de línies aèries de baixa i mitja tensió i línies telefòniques (possibilitat
recollida a l’ordenança fiscal núm. 6), i el segon derivat de
l’aplicació de la quota proporcional resultant de la resta
del import per finançar, que s’hauria de consensuar amb
l’altre propietari, el senyor Xavier Ventura, que dóna davant del camí públic.

En relació a l’ordenança fiscal que regula el servei de les
llars d’infants municipals, es va aprovar per a l’exercici
de 2012 i següents una proposta de modificació del seu
article sisè que regula la quantia de la taxa –afegint un
punt motivat pels canvis en relació a la gestió del servei de
menjador i subministrament de material.
Quotes llar d’infants:
a) Quota mensual menjador: 100,00 €
b) Assistència esporàdica al menjador (dia): 7,00
c) Material (quota anual): 100,00 €

Llicència pel soterrament de línies aèries de baixa i mitja
tensió i de telefonia
Sol·licitada l’1 de març de 2012 per part de Pere Ventura i
Família S.L. llicència per al soterrament de línies aèries de
baixa i mitja tensió i línies telefòniques a la finca de Can
Bas, l’enginyer municipal ha emès informe favorable amb
condicions i la liquidació de taxa i ICIO que suposaven
7.910,93 euros, i on es feia constar la possibilitat d’aplicar
la bonificació recollida a l’ordenança fiscal número 6.

S’aprova amb vuit vots a favor de CiU, PSC i ERC i tres
abstencions d’APS-CUP i PP.
2. Atorgar llicència d’obres a la Finca de
Can Bas (Pere Ventura) i aprovar la memòria
valorada de l’arranjament del camí públic
de Can Bas a Ca l’Avi

Ja que les obres projectades suposen objectivament
una millora paisatgística notòria per l’eliminació de torres
metàl·liques i de pals de fusta i de formigó, i de cables
aeris, en una zona de molta vinya i molt bones vistes, es
considera possible d’aplicar-hi una bonificació que suposa una quantitat de 5.054,89 €, que es revertirà segons
conveni en el finançament del camí.

Amb data 16 de juny de 2011, mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 69/2011, es va concedir llicència d’obres menors al
Sr. Pere Ventura Vendrell per a la realització d’un portal
d’entrada al passeig de la finca Can Bas, en base al projecte presentat i on manifestava que el “camí és particular
i no pertany al sistema viari públic”.
Una vegada iniciades les obres (10 de gener de 2012),
les queixes recollides per la Regidoria d’Urbanisme, en
el sentit que es podien haver vulnerat els drets d’usuaris
d’aquest camí des de temps immemorial, van fer decidir
l’Ajuntament a suspendre temporalment les obres, i consultats els serveis jurídics de la Diputació, encarregar un
estudi en profunditat de la propietat del camí.

Memòria valorada de les obres de condicionament del
camí
La valoració de les obres d’aquest tram de camí de 210 m
i d’asfaltat amb una amplada de 4 m pugen a 17.356,72 €
(IVA inclòs) i es repartirien de la forma següent:
Ajuntament (10% del cost total): 1.735,67 €
Pere Ventura i Família S.L. (reinversió bonificació 95%):
5.054,89 €
Pere Ventura i Família S.L. (per longitud de façana):
6.037,81 €
Xavier Ventura (per longitud de façana): 4.528,35 €
Total: 17.356,72 €

Amb data 27 de febrer de 2012 el senyor Xavier Campillo, doctor en Geografia i pèrit expert en servituds de pas
i termenals, va emetre un dictamen pericial en què feia
constar que “no consta que el camí litigiós estigui gravat
amb cap servitud de pas, pública o privada, amb independència que els actuals veïns propietaris de les masoveries
de Can Bas, no propietaris del camí, puguin tenir dret a
reclamar un dret de pas” (sic), per la qual cosa, pel fet de
tractar-se d’un camí no públic, els litigis que puguin derivar-se s’haurien de dirimir en l’àmbit del dret privat.

Vist tot l’exposat, es va proposar atorgar llicència per al
soterrament i posterior desmuntatge de la instal·lació aèria
actual elèctrica i de telefonia, amb la condició de restablir
els paviments, les instal·lacions públiques i altres elements
afectats en la forma deguda, i alhora aprovar també la bonificació del 95% de l’import de l’impost de construccions
i obres, la liquidació de taxes i impostos i la memòria valorada per a les obres d’arranjament del camí.

Justificació i oportunitat per al condicionament d’un tros
del camí del Pla del Penedès a Sant Sadurní a l’alçada de
Can Bas
Tot plegat va portar a converses entre l’Ajuntament i el
senyor Pere Ventura, en representació de la societat Pere
Ventura i Família S.L., i es va considerar la conveniència
que els veïns de Can Bas i els de la resta de l’entorn poguessin disposar d’un accés més segur i ben arreglat a la
carretera comarcal C-243a, i la propietat de Can Bas pogués fer un ús discrecional del camí de la seva titularitat.

S’aprova per unanimitat.
3. Aprovació de l’Operació Jurídica Complementària del projecte de reparcel·lació de
la Urbanització Muntanya Rodona

El 13 de juliol de 2012, el Sr. Pere Ventura, en escrit presentat, va proposar finançar el cost de l’asfaltat del tram
de 210 m de camí públic (antic camí públic del Pla del
Penedès a Sant Sadurní d’Anoia), existent entre la façana
del conjunt de Can Bas i la carretera a Ca l’Avi, en col·
laboració amb l’Ajuntament.

S’ha presentat un expedient d’Operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació “La Muntanya Rodona”, redactada per donar compliment a una sentència
que obligava a modificar les servituds de pas de la xarxa
de clavegueram per l’interior d’algunes parcel·les de la ur33

Resum de plens
banització i demana que n’acordi la tramitació i aprovació
i la inscripció al registre de la propietat.

cipals de CiU, ERC, PSC i APS-CUP i tramesa pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

S’aprova per unanimitat.

El 19 d’abril passat, el ministre d’Educació, José Ignacio
Wert, va proposar als consellers d’Educació i Universitats
de les comunitats autònomes la possibilitat d’augmentar
fins a un 66% les taxes universitàries per al curs 20122013, mesura que ja havia demanat el conseller MasColell, qui parlava de la liberalització de les taxes. Una
mesura que suposarà una pujada d’entre 500 i 700 euros
en les primeres matrícules dels estudiants per al curs vinent i duplicar i triplicar els preus actuals de les segones i
terceres matrícules.

4. Aprovació el Pla Local de Joventut de Subirats
Des de l’Àrea de Joventut s’ha presentat i redactat el Pla
local de Joventut per als anys 2012-2015.
Aquest Pla de Joventut desenvolupa fonamentalment la
promoció, ampliació i consolidació de les polítiques integrals i els mecanismes necessaris per a la coordinació
amb les institucions de cara a facilitar l’emancipació i ajudant a construir els projectes de vida de les persones joves.

A tot això, hi hem de sumar que els joves de la comarca de
l’Alt Penedès es veuen doblement afectats ja que també
pateixen l’increment de les tarifes de transport, per part
del Govern de la Generalitat, per poder arribar fins a la
universitat.

I en segon lloc promou la dinamització sociocultural,
l’aprenentatge social i la promoció de la participació mitjançant eines per a la creació, el desenvolupament i la millora de les infraestructures destinades a joves i a entitats,
el desenvolupament de la participació juvenil, el suport i
l’assessorament individual i col·lectiu, i per a la creació i el
desenvolupament de serveis públics de qualitat adreçats
a la població jove.

Es proposa, doncs, rebutjar l’augment del 66% de les taxes universitàries del Govern espanyol, que suposarà l’exclusió de milers de joves de la universitat pública, l’endeutament massiu de les famílies en un intent de poder pagar
la universitat pública i evitar que la universitat es transformi
en una universitat excloent i injusta.

Amb un cost total aproximat de 45.200 €, s’ha redactat
ajustant-se a les directrius del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya.

Reclamar al Govern de la Generalitat que apliqui un sistema més proporcional i redistributiu en els preus de les
taxes i revisi el sistema de beques, ja que l’actual és insuficient, instant també el Govern espanyol a traslladar les
competències de beques a la Generalitat de Catalunya tal
com ha exigit el Tribunal Constitucional espanyol en diverses sentències, bo i denunciant la discriminació que
pateixen els estudiants catalans que, essent el 18% del
total dels universitaris de l’Estat, tan sols reben el 8% de
les beques.

S’aprova amb vuit vots a favor de CiU, PSC i ERC, una
abstenció del PP i dos vots en contra d’APS-CUP.
5. Aprovació de l’ordenança reguladora de
la creació i supressió de fitxers de dades de
caràcter personal
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article
3 de la Llei 5/2002, de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades, la corporació local en matèria de Protecció de
Dades queda sota l’àmbit d’aquesta Agència.

Comunicar l’acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

I en els termes que la llei determina es va aprovar, provisionalment i per unanimitat, l’Ordenança reguladora de la
creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Subirats, quedant exposada al
públic en període d’al·legacions per un termini de 15 dies.

S’aprova amb l’abstenció del grup del PP i amb el vot favorable de la resta de grups municipals.
8. Moció d’adhesió al FÒRUM ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO presentada pels grups municipals de CiU, ERC, PSC, APS-CUP i PP

S’aprova per unanimitat.

L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a
la reducció i reaprofitament progressiu dels residus i, per
això, planteja estratègies i objectius concrets que permetin tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui
ser transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, aconseguir que
l’any 2020 la producció de residus sigui inferior a 1,20 kg/
habitant/dia i invertir la situació actual de manera que,
l’any 2020, com a mínim el 70% dels residus generats siguin recuperats i, com a màxim, el 30% siguin destinats a
tractament finalista.

6. Moció de suport al Correllengua 2012 presentada pels grups municipals de CiU, ERC,
PSC i APS-CUP
Es va aprovar donar suport al Correllengua 2012 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 i el suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua, i aportar la infraestructura i l’ajuda
necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades, fent una aportació econòmica de 300 € per
a l’organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2012.

S’acorda adherir-se a la Xarxa de Municipis de l’Estratègia
Catalana Residu Zero, promoure-ho i participar-hi i compartir les bones pràctiques amb els altres municipis de la
xarxa, fer difusió del concepte i demanar al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que elaborin un
marc normatiu que prioritzi la prevenció de residus.

S’aprova amb el vot en contra del grup del PP i amb el vot
favorable de la resta de grups municipals.
7. Moció de rebuig a la pujada de les taxes
universitàries presentada pels grups muni-

S’aprova per unanimitat.
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Agenda cultural

54 setembre 2012

Ateneu Agrícola de Lavern
Festa del Most

Penya Blaugrana Can
Cartró i Subirats

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE

TEMPORADA 2012-2013

Migdia:	
Piscolabis i actuació del
grup En Obres.

Emissió amb projector de tots els

18.00 h:	
Projecció de la pel·lícula
Temps moderns de Charles Chaplin en format 35
mm i amb un projector de
l’any 1935.

partits del Barça al Centre Cultural i
Recreatiu de Can Cartró.

Taller infantil de pintura a
Can Rossell

Centre Cultural i Recreatiu
de Can Cartró
Festa del most

Grup de 3 a 5 anys
Horari: Dilluns de 18.00 h a 19.30 h.

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE

Grup de 6 a 11 anys

Aperitiu sorpresa, arrossada popular i espectacle

Horari: D
 imecres de 18.00 h a

Centre Recreatiu Can
Rossell
Festa de la verema

19.30 h.
Més informació al telèfon
696 362 506.

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
Arrossada popular

Festa Major de Ca l’Avi

Subirats Tasta’l

DIES 19, 20 I 21 D’OCTUBRE

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE

Consulteu el programa als principals

D’11 a 15 h a la plaça Subirats de
Sant Pau d’Ordal

punts d’informació de Subirats.
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L’entrevista
Josep Cols i Puig, una
vida a Sant Pau
I a l’escola on vau anar?
A l’escola vaig anar aquí a Sant Pau, a l’escola “nacional”
de nens amb un mestre que es deia Escobar. Era allí on hi
ha ara la farmàcia.
En arribar la República em van portar al col·legi dels “Hermanos de San Gabriel” a Sant Sadurní, anàvem amb el
cotxe del Tòfol, un cotxe de línia que passava al matí, anava cap a Lavern i enllà. Érem cinc o sis d’aquí Sant Pau.
Preníem el dinar, ens l’escalfaven i a més a més ens donaven abans, pagant és clar, un plat de sopa. Però tot plegat
estava bé.
Allò, però, no va durar massa, va venir la guerra, res d’escola i a passar gana i després d’acabar-se, malament també, ja que l’any 42 em van vestir de caqui tres anys i mig.
Se’l pot definir com un pagès de Sant Pau?
Bé, sí, però també vaig ser barber a Sant Pau, a una barberia que hi havia a Cal Pau Xic, que era també espardenyeria, allà on ara hi ha el restaurant. Tot i que no hi havia
pas feina sempre, hi anava els dissabtes, els diumenges i
els festius, hi vaig treballar nou anys fins que vaig anar al
servei militar l’any 42. Quan en vaig tornar ja no m’hi van
voler i vaig tenir un disgust de mort. M’agradava fer de
barber i, modèstia a part, ho feia molt bé.
Aleshores, quan va plegar de barber ja va dedicar-se a
fer de pagès?
No! De pagès sempre en vaig fer, des dels catorze anys, i
en recordo la gran pedregada de l’any 62, en què es van
perdre totes les collites. Aquí a Sant Pau va tallar pel camí
de Can Vendrell, aquell que puja de dret cap al Pago. A
Can Vendrell ni una pedra, d’allà en avall cap a Sant Sadurní tot va quedar trinxat. L’endemà, ho vam anar a veure
i tot estava ben desfet. Quan el meu fill Miquel va pujar, li
vaig dir: “Ja pots marxar avall ràpidament, no t’hi vull veure
més per aquí, i et prohibeixo fer de pagès!”
Molts pagesos van plegar del tot. Alguns van anar a treballar a la bòbila de Can Rossell i altres a les caves a Sant
Sadurní.
Aleshores van començar a obrir els carrers de la urbanització de la Casablanca i nosaltres i la gent dels Casots
que havíem rebut de ple amb la pedregada hi vam anar a
treballar. Però no ens agradava massa i aleshores el meu
germà Miquel em va engrescar a anar a vendre vi a Barcelona.
Vau començar, doncs, a portar vi cap a Barcelona?
A Barcelona ens l’hi traginava un d’aquí que li deien de Cal
Pere de la Pastora que ja n’hi portava, ell ens ho deixava
en un “recader” i d’allí ho repartíem, jo a peu o amb autobús i mon germà amb la moto. Més endavant vam tenir
una DKW, que sempre s’escalfava quan pujàvem Ordal, i
després un camió i vam anar creixent, però passejar-nos
per Barcelona amb una garrafa de vi, una garrafeta d’oli,
un cistell d’ous, ni a mon germà ni a mi no ens agradava

Vaig néixer el 23 de gener
de 1921 a Sant Pau d’Ordal. Fill de Domènec i Eulàlia, al darrere meu van
venir tres nois que ja són
morts i una noia que encara viu amb la qual ens
portem quinze anys. Tinc
dos fills i quatre néts.
gens. La canalla també ens ajudava una mica llavors, ja
que estudiaven allà. Un cop van acabar els estudis ja ens
van dir adéu. I vam decidir vendre el negoci després de
quinze anys. I no me’n penedeixo gens!
Que hi teníeu de conreu, sembrat, vinya?
No, principalment tot era vinya, el sembrat eren quatre racons, però quan ens vam haver situat una mica amb això
de Barcelona, de les quatre vinyes que tenia en vaig arrencar tres, totes alhora. Vaig plantar-hi presseguers i de
sis menes diferents, i em va ser la sort. Vam tenir una bona
època amb els préssecs, ja que al preu a que paguen ara
els grossos ens en pagaven els petits. D’un tros sobre Sant
Pau on hi havia quatre-cents presseguers amb reg “gota a
gota”, arribava a treure’n 75 quilos a cada arbre.
Anàvem a parlar del Centre...
Ah!, sí. Quan es van retirar els republicans, es va volar
aquell pont que hi havia davant de Cal Ferrer i el Centre
Agrícola va quedar molt malmès, sobretot façana i el cantó
esquerra, i tots plegats cap a desenrunar, refer les destrosses, una feinada que va durar anys. Jo vaig formar part,
entre el 57 i el 62, d’una junta que em va nomenar president, no sé per què; ja van veure que seria el sac dels
cops.
No hi havia en aquell moment ni amo ni mestressa, ni llista
de socis, ni papers, res de res. Vam cridar a una reunió el
poble i vaig exposar el criteri de la junta que ho tiraríem
endavant amb la condició que totes les cases del poble
que estiguessin habitades havien de ser-ne socis. Alguns
no hi estaven massa d’acord però així es va fer i va anar
bé. Aleshores va ser quan el Salvador Olivella, el Bas, que
era alcalde, a causa del bon resultat d’això del Centre, em
va proposar de ser tinent d’alcalde, però no ho vaig voler.
En política, no m’hi he embolicat mai, només vaig ser, i no
és política, vint anys suplent del jutge de pau fins l’any 90.
Aquells anys vam arribar a tenir un piano, una gramola
amb amplificador i altaveus, molts discos i una màquina
de cine comprada de segona mà als del local d’Acció Catòlica de Sant Sadurní; fèiem el canvi de pel·lícules amb
ells i va anar bé una bona temporada.
Vam parlar molta estona, de la Festa Major, de les orquestres que venien, de les llotges que es van suprimir
perquè tothom fos igual, del vi fet a casa, i les dues hores de conversa van passar volant, una conversa curta
per a una llarga vida intensament viscuda.
Gràcies, Josep, per ajudar-nos a recuperar aquest bocí
d’història de Subirats.

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

