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ESPORTS

IGUALTAT

TURISME

V Pedalada dels
Rocallons

L’Ateneu Ordalenc
va acollir l’acte de
commemoració del
Dia de la Dona

Participa omplint i
entregant la butlleta
que trobaràs a
l’interior

El proper 5 de maig a Lavern
se celebra la 2a Festa del Medi Ambient

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Emergències_________________________112
Ajuntament___________________________938 993 011
Avaries Aigües_______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal___________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern________938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal______________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau__________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern____________938 994 267
Farmàcia d’Ordal_____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau_________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats________938 993 499
Residència Castell de Subirats_________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal)__________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern_____________938 994 170
Ateneu Ordalenc______________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau___________938 993 394
Fundació Pro Penedès________________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal__________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau______________938 993 393
Escola Subirats (Lavern)_______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)________________938 179 132
Escola Sant Jordi (Sant Pau)___________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní___938 912 061
Taxis
Xavier Anglada_______________________619 144 943
Autocars Vendrell_____________________938 922 544
669 776 868

AJUNTAMENT
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h
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
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 13.30 h
DEIXALLERIA
Dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 9 a 14 h
CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Divendres, de 10 a 12 h
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts, de 10.30 a 14 h
· Sòl no urbà: dilluns i dijous, de 12 a 14 h

COMARCA

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

Consell Comarcal de l’Alt Penedès______938 900 000
Bombers de Vilafranca________________938 922 080
CAP Alt Penedès_____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca________________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca______938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles______________977 393 715
ITV de Vilafranca______________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní____936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca_____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca___938 172 845

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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Passen els dies i sembla que la situació del país no s’estabilitza, ans al contrari, mentre que els mercats sembla que
volen repuntar, des dels governs no es troben les fórmules
per aconseguir la millora tan desitjada. Les últimes notícies
ho fan encara més difícil i generen incerteses.
El municipi no és aliè a la situació, i dins d’aquest marc és
difícil avançar en la línia de les millores socials o, senzillament, mantenir l’estat del benestar, i menys encara aconseguir executar el programa de l’acció de Govern amb què ens
vam presentar.
Catalunya travessa un mal moment, segurament cal un canvi
molt important, el Govern de la Generalitat no disposa de la
suficient força per actuar com a garant dels drets socials
aconseguits i l’Estat espanyol no vol col·laborar donant l’ajuda que ens cal com a poble, i que ens pertoca. Tampoc ens
volen deixar fer la consulta pel dret a decidir, i mentrestant
remenen en les clavegueres per veure què poden trobar,
sense entendre que el procés sobiranista el fan els pobles
amb independència dels seus líders, i que el poble català vol
actuar com a subjecte amb totes les seves conseqüències.
El setembre passat vam tenir una Diada històrica, la tardor
va ser molt moguda, però després de tot, i amb l’ajuda dels
mitjans de comunicació estatals, el panorama polític és molt
més confús i cal, amb més fermesa que mai, per sortir del
pou, recuperar la confiança a tots els nivells i des de les
administracions no podem fer altra cosa que predicar amb
l’exemple. Des de tots els grups municipals d’aquest Ajuntament, dins les divergències mateixes, treballem en aquesta
línia.
Us he de dir que estic convençut que la gran majoria de regidors i alcaldes d’arreu treballen amb esforç per tirar endavant els ajuntaments de Catalunya, com ho fan molts treballadors i treballadores d’aquest país, i no surten a la premsa,
però un cop més l’Estat sembra l’ombra negra amb la llei de
Reforma Municipal. Sota el que ha de ser una reforma dels
ens municipals, vol aconseguir la supressió de moltes de les
funcions que els ajuntaments de la democràcia han aconseguit. Aquesta reforma farà que moltes de les competències
que en aquests moments tenen els ajuntaments es traspassin a les diputacions. Si arribés el cas, caldria replantejar
moltes de les actuacions que en els darrers anys els diferents governs municipals han dut a terme en polítiques com:
les llars d’infants, subvencions a entitats, centres culturals,
ateneus, etc.
Esperem que el seny s’imposi, o les
competències transferides a la Generalitat en matèria de Governació
facin que aquesta llei a Catalunya
finalment no s’apliqui. Seria la mort
de molts ajuntaments petits i retallades de competències i serveis en la
majoria.

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
3

Notícies
Acte de comiat del jutge de pau,
Salvador Julià

No et conformis,
consumidors som
tots
L’Ajuntament de Subirats, a través de la Xarxa Local de Consum
de la Diputació de Barcelona,
ofereix un servei perquè consumidors i consumidores puguin
exercir els seus drets.

En Salvador Julià i Vendrell, jutge de pau de Subirats entre els anys
1999 i 2012, ha deixat el càrrec, passant el relleu a la fins ara jutgessa de pau substituta, Conxita Edo Raventós.
L’acte de comiat, celebrat el passat 2 de febrer, fou emotiu i ple de
records i anècdotes de la trajectòria viscuda al llarg d’aquests anys
al capdavant del Jutjat de Pau de Subirats. L’acompanyaren familiars, amics, regidors de la corporació i treballadors.

Durant tot l’any es poden tramitar les reclamacions a l’Ajuntament, que les farà arribar als
tècnics de la Diputació, els quals
es posaran en contacte amb els
ciutadans per tal d’atendre les
seves demandes. A més a més,
amb certa periodicitat una unitat
mòbil es trasllada al municipi per
tractar els temes directament. La
propera visita de l’oficina mòbil
d’atenció al consumidor serà el
26 d’abril.

Magnífica actuació de l’ADF Subirats en la nevada
El 23 de febrer passat la nostra comarca es posava en alerta per nevades. Automàticament l’ADF Subirats
es preparava per poder fer front a les
conseqüències del temporal. Pendents en tot moment de l’estat del
temps, l’ADF es va connectar al servei meteorològic de Catalunya.
Al voltant de les 2 de la matinada va
començar a nevar i, tret de petites intermitències, ja no va parar fins ben
entrada la matinada del dissabte. A
les 3 s’informà l’ADF que es tancaven
el port d’Ordal i l’autopista (amb alerta de gel entre Subirats i Martorell). El
centre meteorològic de Vallirana informava que nevava amb ganes.
El voltant de les 5 es posà en servei
l’ADF Subirats amb un vehicle equipat amb pala llevaneu i escampador
de sal. En aquest moment a Sant Pau
d’Ordal ja teníem quatre dits de neu,
així que es baixà la pala i es començà
a treure neu en direcció a la N-340.
Se seguí cap el poble de Can Rossell, amb uns gruixos més considera-

bles, després cap
a la urbanització
de Can Rossell
on es passà per
tots el carrers. Tot
seguit cap als Casots i la carretera
del Castell. Allà
ja teníem més de
12 centímetres i
encara continuava nevant. D’allà
cap a la Muntanya
Rodona i seguidament a Ordal,
on s’acumulaven
gruixos d’entre 12
i 15 centímetres.
Entre treure neu,
ajudar a posar cadenes i estirar algun que altre vehicle, l’ADF va tenir
feina fins l’hora de dinar. I encara no
van acabar, a mitja tarda van tornar a
escampar sal per tot el municipi i fins
ben entrada la nit no van donar per
acabat el servei.
4

Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair i reconèixer la bona feina
feta per l’ADF Subirats i deixar palès
que gràcies a la seva feina desinteressada el dia de neu va quedar en
una anècdota d’aquest hivern tan variable
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Notícies
Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de
la zona d’aparcament a l’entrada d’Ordal
lupament del sector, de forma anticipada, mitjançant un
conveni de cessió.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats
aprovat definitivament contempla un sector de creixement
del poble d’Ordal, el SUDr-8 “Can Parellada”, situat entre
la carretera CN-240, el barri de Can Rialt i la masia de Can
Parellada, que incorpora la zona d’aparcament situada a
l’entrada d’Ordal des de Barcelona.

En l’aprovació definitiva realitzada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 13 de desembre de 2012,
aquesta va posar com a condició la formalització d’un
conveni urbanístic que acrediti la cessió dels terrenys de
la zona d’aparcament. Per aquest motiu, i agraint la col·
laboració dels promotors, s’ha signat un conveni entre
l’Ajuntament de Subirats i Àngels i Montserrat Ayxelà, propietàries del terreny, les quals cedeixen anticipadament
el terreny de l’aparcament al costat de la carretera. Amb
aquesta cessió l’Ajuntament, i el poble d’Ordal, poden disposar d’aquests terrenys en el moment en què el nou planejament sigui executiu.

En el moment en què es vulgui desenvolupar el sector de
Can Parellada, amb la reparcel·lació de les finques, urbanització i posterior edificació, caldrà cedir els terrenys
destinats a vials, zones verdes i equipaments, entre les
quals hi hauria l’aparcament. Tanmateix, la legislació vigent contempla la possibilitat que una part o tots els terrenys de cessió puguin obtenir-se abans del desenvo-

Aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) i de la redacció d’un text refós
El dia 13 de desembre de 2012 la
Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats.
L’aprovació es va condicionar a la
redacció d’un text refós que inclo-

gués una sèrie de prescripcions
definides per aquesta Comissió. En
aquests moments l’equip redactor
del POUM, juntament amb els tècnics municipals, estan treballant en
la redacció d’aquest text refós que
s’enviarà al la Comissió d’Urbanis-

me perquè hi doni el vistiplau i el
publiqui al Diari Oficial de la Generalitat. A partir del moment que es
publiqui, serà executiu i serà el nou
planejament que ordenarà el municipi durant els propers anys.

Camí de Ca l’Almirall
Al camí
de
Lavern que
uneix Ca
l’Almirall
amb la
carretera C-243a de Vilafranca del
Penedès a Sant Sadurní d’Anoia, just
abans del pas a nivell del ferrocarril,
es va produir un enfonsament d’un
dels trams asfaltats com a conseqüència de la deficient instal·lació fa
uns anys d’una canonada d’Aigües
Ter Llobregat (ATLL).

Regidoria
d’Urbanisme

La deficient qualitat del terreny, afegida a uns materials inadequats que es
van posar al seu moment per reomplir
la rasa van provocar un enfonsament
prou important al llarg d’uns 100 metres.
La reparació per part d’ATLL després
del requeriment fet per l’Ajuntament,
el qual n’ha tutelat l’execució, ha estat feta amb els materials adequats,
després d’haver buidat tot el tram
dels materials deficients i d’haver asfaltat de nou el tram afectat.
5
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Camí de Can Bas
Ha estat executada la pavimentació del tram de camí existent entre
la Masia de Can Bas i la carretera
que dóna accés a Ca l’Avi des de
la carretera C-243a de Vilafranca a
Sant Sadurní d’Anoia.

sotsbase de tot-u compactada
amb la modificació del rasant del
camí per fer-la més uniforme i amb
un gruix mitjà de sis centímetres
d’asfalt.

Aquesta actuació, amb un cost de
17.400 €, ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa
Pere Ventura i Família S.L., representada per Pere Ventura Vendrell,
que fa una aportació del 90% del
cost, anant el 10% restant a càrrec
de l’Ajuntament. Els treballs han
consistit en l’aportació d’una bona

Aquesta obra comporta una important millora en la qualitat de l’accés
i una bona aportació a la seguretat vial, ja que facilita l’accés a la
C-243a –venint des del camí rural
del Pla del Penedès a Sant Sadurní
que des de Ca l’Avi també connecta amb Can Cartró– mitjançant una
cruïlla senyalitzada i amb visibilitat.

Modificació del projecte
d’urbanització del Sector Est de Lavern
lació d’una marquesina per a la parada d’autobusos. Així
mateix, hi intervindrà el Servei d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona per tal de condicionar els desguassos, repintar i senyalitzar adequadament
el tram i aconseguir un millor control i seguretat d’aquesta
travessa urbana.

En els propers dies es començaran a Lavern les obres
d’urbanització d’una zona que ordenarà la façana que
dóna a la carretera BV-2428 entre l’avinguda Esportiva i
l’inici del carrer Comte de Lavern.
Es troba just davant de Can Pubill i solucionarà la urbanització d’aquest indret i millorarà la imatge de Lavern, a més
de crear una zona per a vianants en convivència amb l’accés de vehicles als aparcaments privats dels habitatges
que tenen façana a la plaça. Es contempla també la instal·

L’import del projecte és de 102.918,32 €, IVA inclòs. Aquesta obra té una subvenció de la Generalitat de 49.043,25 €.

Bandes reductores de
velocitat als Casots

Barbacoes a la Muntanya
Rodona

A la travessa urbana de la carretera BV-2427 al seu pas
pels Casots han estat col·locades unes noves bandes reductores de velocitat per part del Servei d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat la Diputació de Barcelona.

A la nova plaça de la urbanització de la Muntanya Rodona han estat construïdes per part de la brigada municipal
d’obres dues barbacoes que afavoriran les celebracions
veïnals i populars amb una millor seguretat i qualitat de les
instal·lacions, per tal de poder cuinar menjars a la brasa.

Abans ha estat retirada una plataforma amovible amb peces de cautxú que patia un important deteriorament, a més
del soroll que provocava amb el pas sobretot de camions.

Han estat fetes amb obra vista i amb totxo refractari a la
zona de brases, i a més de respectar una separació reglamentària amb el perímetre de la plaça, s’ha recobert el
conjunt amb una campana de ferro calat per tal d’afavorir
la ventilació i a la vegada evitar la propagació d’espurnes
de foc cap a l’exterior, ja que la plaça es troba en un entorn
de bosc.

Les noves bandes s’han col·locat una a cada extrem de
la travessa, passats els habitatges, amb la qual cosa es
protegeix millor tot el tram i pel fet de ser fixes i d’asfalt no
provoquen pràcticament cap soroll.
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Taller d’autocompostatge

Regidoria
de Medi
Ambient

Des de l’any 2006 s’està duent a terme a Subirats una campanya per fomentar l’autocompostatge domèstic. La darrera entrega de compostadors i realització de la formació bàsica als
participants es va realitzar el passat 9 de febrer.
Concretament, en aquesta convocatòria es van entregar 30 compostadors. És a dir que 30
habitatges de Subirats es van beneficiar de la subvenció que atorga l’Ajuntament per a la
cessió d’un compostador domèstic a un preu molt per sota del cost real. Aquestes llars podran gestionar-se la seva matèria orgànica i obtenir-ne el seu propi compost.

Neteja de solars i parcel·les
És important mantenir en bones condicions les parcel·
les i els solars ja que poden ser focus de plagues (rates, mosquit tigre...), així com comportar un alt risc en
cas d’incendi i també en cas de caiguda d’arbres sobre línies de telèfon o electricitat, altres objectes, o fins
i tot sobre persones.

Segons el reglament municipal número 3, corresponent
a la Regulació de la conservació, neteja i tancat de solars i parcel·les, “els propietaris de solars i parcel·les,
els hauran de mantenir en condicions de seguretat i ornat públic, quedant prohibit mantenir-hi escombraries,
residus sòlids urbans i runa. D’igual forma, aquests propietaris queden obligats a mantenir els solars i parcel·
les nets i controlats, conforme als principis de seguretat,
salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la vegetació,
flora i fauna que hi puguin créixer, i respecte a les aigües o bassals naturals que s’hi puguin estancar.”

Per tant, és responsabilitat dels propietaris mantenir en
condicions els seus solars, i l’Ajuntament pot requerir el
compliment del reglament, i en cas d’incompliment podria iniciar el corresponent expedient disciplinari amb
la imposició de multes coercitives.

7
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Venda de bosses compostables
-A
 JUNTAMENT DE SUBIRATS
(SANT PAU D’ORDAL)
-C
 arns Can Cartró (CAN CARTRÓ)
-L
 ocal de l’AAVV Barri de Sant
Joan (CASABLANCA)
-C
 al Terrassola (CA L’AVI)
-C
 a la Rita (EL PAGO)
-L
 ’Estanc (LAVERN)
-F
 orn de pa (LAVERN)
-C
 al Miquel del Jan (ORDAL)
-C
 al Pelegrí (ORDAL)
-C
 arnisseria Cal Quim (SANT PAU
D’ORDAL)
-Q
 ueviures l’Estanc (SANT PAU
D’ORDAL)

L’Ajuntament de Subirats recentment ha implantat la recollida de
la fracció orgànica mitjançant el
sistema porta a porta als principals
nuclis de població de Subirats, i el
sistema de contenidors al carrer a
les urbanitzacions, alguns nuclis
petits i disseminats. En tots dos
casos, els residus orgànics han de
ser separats i recollits amb bosses
d’escombraries compostables perquè es puguin tractar posteriorment
de forma adequada.
Atenent a la necessitat d’evitar
desplaçaments dels veïns, i donar-los facilitats per poder adquirir
les bosses en llocs propers al seu
habitatge habitual, s’ha previst que
els principals comerços del municipi puguin distribuir les bosses d’escombraries compostables facilita-

des per l’Ajuntament de Subirats, i
que es venguin a preu de cost.
Així doncs, es poden adquirir paquets de 20 bosses compostables al preu d’1,5 €/paquet a:

Pròximament pot ser que el nombre
d’establiments adherits augmenti
(es tracta d’un conveni al qual es
poden adherir voluntàriament els
interessats).

Canvi d’horaris del porta a porta
Per tal de millorar el servei, a finals del passat mes de febrer es van modificar els horaris del porta a porta.

• Millor imatge del municipi, ja que no hi haurà cubells de
brossa durant tot el dia al carrer.

Els dies de recollida i les rutes no varien, només varia l’horari de la recollida (que comença a les 5 h de
la matinada), i per tant CAL TREURE LA BROSSA LA
NIT ANTERIOR (en lloc de fer-ho en l’horari establert fins
ara que era de 6 a 8, ara cal deixar-la a partir de les 22 h i
abans de les 5 h).

D’altra banda, volem aprofitar per informar-vos que DISPOSEM D’UN CAMIÓ NOU PER A LA RECOLLIDA, que és
bicompartimentat. Aquest camió disposa de 2 premses i
compartiments independents, un per a la matèria orgànica
i un per al rebuig. Per tant, amb 1 sol vehicle es pot fer la
recollida de les dues fraccions, agilitzant més la recollida.
Fins ara calia doblar la ruta, un camió per a l’orgànica i un
per al rebuig, provocant confusió als veïns i tardant més
temps.

Avantatges d’aquest canvi:
• Major flexibilitat en l’horari de treure la brossa al carrer, ja
que abans d’anar a dormir ja es podrà deixar el cubell a
fora, i no caldrà llevar-se aviat (aquesta va ser una queixa
generalitzada a les xerrades informatives realitzades en
la campanya inicial).

Així mateix, aprofitem per comunicar-vos que s’estan obtenint uns molts bons resultats de qualitat de la matèria orgànica (molt poc percentatge d’impropis, és a dir: que els
veïns esteu fent una correcta separació dels residus). Us
animem a continuar millorant i restem a la vostra disposició
per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir.

• La gran majoria de les cases estaran recollides a primera
hora del matí, i per tant ja es podran entrar els cubells
en sortir de casa a treballar o a acompanyar els infants
a l’escola.
• A l’estiu la brossa orgànica farà menys pudor (no s’estarà
fins a migdia al carrer).
• El camió que fa la recollida anirà més ràpid, ja que no
trobarà tant de trànsit. Especialment important aquest
factor en l’època de la verema, per evitar tots els tractors.

S
E
T
L
MO

Ajuntament
de
Subirats

• Així mateix, el camió de la brossa no obstaculitzarà el pas
a altres vehicles en hores punta de trànsit.
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Recollida d’oli vegetal usat
• Nou Verd s’encarrega del buidatge
dels contenidors de les escoles, del
transport de les ampolles plenes
d’oli, de la gestió de l’oli recuperat,
del rentat de les ampolles i del seu
retorn a les escoles un cop ben netes per ser reutilitzades.
•
L’oli recollit es recupera per a la
seva utilització com a biocombustible, que pot ser utilitzat en vehicles
dièsel.

D’altra banda, per fer extensiva
aquesta recollida d’oli a la resta de la
població de Subirats, durant el mes
de febrer es van ubicar al carrer tres
contenidors específics per a l’oli
vegetal usat (es tracta d’una prova
pilot, per veure si funciona bé i poder-ho fer extensiu a altres nuclis).
Concretament, s’ha subscrit un conveni amb l’empresa Recicloil (encarregada de fer la recollida i gestió de
l’oli per convertir-lo en biocombustible).
En aquests contenidors de color taronja es poden dipositar ampolles
de plàstic plenes d’oli de cuina usat,
sense necessitat d’haver-les de buidar, i per tant de forma molt còmoda
i neta.

Recentment s’ha començat un nou
projecte a les escoles: “A L’ESCOLA
RECOLLIM L’OLI DE CUINA USAT”,
que du a terme la cooperativa social
Nou Verd. Es tracta d’un sistema de
recollida d’oli que consisteix en el següent:

Els trobareu a:
• S
 ANT PAU D’ORDAL: a la plaça
Subirats, al costat d’on s’ubica el
reciclamòbil.

• L’alumne rep a l’escola una ampolla per a la recollida d’oli de cuina
domèstic, i un fulletó informatiu (mitjançant la realització de tallers escolars).

• O
 RDAL: al c/ del Sol, cantonada av.
Barcelona.

• L’ampolla plena d’oli usat es porta a
l’escola i es rep una ampolla buida
neta.

Recordar que també es pot anar a
dur l’oli usat a la deixalleria municipal
i al reciclamòbil.

• L
 AVERN: a l’avinguda de la Zona
Esportiva.

QUI ENCARA NO DISPOSI D’EMBUT PER ABOCAR
L’OLI DE CUINA CÒMODAMENT A LES AMPOLLES
DE PLÀSTIC, POT PASSAR PER L’AJUNTAMENT A
RECOLLIR-NE UN GRATUÏTAMENT

Regidoria
d’Agricultura

Exempció de l’impost
sobre vehicles de tracció
mecànica als agrícoles
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària
proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola es beneficien de l’exempció de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica segons l’ordenança fiscal número 4. Aquesta exempció ha estat sempre inclosa
en l’ordenança fiscal d’IVTM que es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de
Subirats, www.subirats.cat.
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Notícies
PUOSC 2013-16
La primera ha estat eliminar l’arranjament del carrer Pere
Grau de Lavern, tallat actualment al tram final per una esllavissada que es va produir fa ja uns vuit anys i que precisa la construcció d’un mur o una escullera per sustentar-lo
i alhora assegurar l’estabilitat de les edificacions properes.
A canvi d’aquesta obra proposaven una vella reivindicació
veïnal: la urbanització de la placeta al final del carrer SotaCasots, on celebren tradicionalment la paella popular.

El PUOSC (Pla d’Obres i Serveis de Catalunya) per al període 2013-16 és un pla d’ajuts per a inversió que els ajuntaments han tirat endavant tradicionalment per fer obres
d’inversió d’interès col·lectiu en l’àmbit municipal.
Una de les principals novetats per a aquest trienni, en
comparació amb el darrer 2007-12, és que incorpora una
doble línia de finançament que permet d’una banda el ja
tradicional d’inversions per als capítols VI i VII i per l’altra
permet aplicar-lo a finançament de despesa corrent en
obres de manteniment i reparació compreses en el capítol
II.

Alhora reivindicaven la necessitat d’afegir-hi també l’ampliació de l’aparcament de l’estació de Lavern.
Si bé d’aquestes propostes han estat refusades, ambdues
obres estant en llista d’obres pendents i amb el compromís de l’Ajuntament de realitzar-les fins i tot abans del que
seria possible si es tramitessin a través del PUOSC, comptant amb la capacitat de l’ajuntament i per la no massa
elevada inversió necessària per fer-les.

Sempre se suscita a nivell local un debat al si del consistori per decidir on s’han d’aplicar aquests ajuts que, d’altra
banda, no sabem de quina quantitat seran, només podem
suposar que es poden assemblar als del Pla anterior, tot i
que l’expectativa és que se situaran per sota.
No hi ha gaire secret per saber les mancances de Subirats
i la possible destinació d’aquests ajuts. Ho sap l’equip de
govern i ho saben els regidors de l’oposició.

Ambdues inversions necessiten també que els terrenys
corresponents, ara de propietat privada, passin a ser de
propietat municipal a través de la cessió derivada d’un
conveni en execució del recentment aprovat POUM de
Subirats.

Com s’acostuma a fer, i com és la seva feina, l’equip de
govern ha preparat un llistat de necessitats amb una avaluació del cost de cada una i el total aproximat que creiem que serà, sense tenir-ne evidentment cap certesa, la
quantitat que la Generalitat destinarà a Subirats en aquest
Pla.

Pel que fa la intervenció de la regidora del PP, va ser raonada i constructiva, donant suport a la resolució del Ple.
L’Ajuntament ha tingut també en compte la resta d’obres
executades als darrers temps, com el camp de futbol de
Sant Pau; les que estan en vies d’execució, com la pista
de Ca l’Avi; o les que ens arriben d’altres administracions,
com l’Escola Montcau. I no perd de vista les que es derivaran del desenvolupament del POUM en un futur immediat,
amb la intencionalitat de redistribuir la intervenció municipal d’una forma assenyada per tot el territori.

Aquest llistat, després del debat al si del govern, ha estat
passat als regidors de l’oposició per tal que hi diguin la
seva.
ERC ho ha trobat avinent i ha demanat només el compromís de l’equip de govern de finalitzar les obres pendents
del PUOSC anterior, cosa que ha semblat correcta a tots
plegats.

Les propostes del PUOSC per a aquest nou Pla 2013-15
que han estat aprovades ja al Ple del proppassat 11 de
febrer, amb nou vots a favor i amb l’abstenció dels dos
regidors de l’APS-CUP, són les següents:

Els regidors de l’APS-CUP han aportat propostes, dues de
les quals han estat valorades i l’equip de govern hi ha donat una altra solució.
PRIORITAT

ANUAOBRA
LITAT

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ
PUOSC

1

2014

Sistema de depuració de Cantallops

154.091,89 €

123.273,51 €

2

2014

Sistema de depuració de Ca l’Avi

175.253,80 €

140.203,04 €

3

2014

Portada d’aigües del dipòsit de Lavern fins al dipòsit de capçalera de Can
Rossell

140.000,00 €

112.000,00 €

1

2015

Sistema de depuració de Can Cartró

166.308,45 €

133.046,76 €

2

2015

Millora de la depuradora de la Urbanització de Can Rossell

131.030,90 €

104.824,72 €

3

2015

Millora del sistema de depuració de la Urbanització Casablanca

149.029,65 €

119.223,72 €

1

2016

Urbanització de la plaça nova de Lavern

434.877,98 €

347.902,38 €

2

2016

Arranjament i urbanització del tram final del carrer Pere Grau de Lavern

85.450,87 €

68.360,70 €

1.436.043,54 €

1.148.834,83 €

Total

A totes aquestes obres se’ls ha assignat un ordre de prioritat a parer de l’Ajuntament, per si l’ajut del PUOSC no arriba
finalment a la quantitat estimada de cost, que és merament aproximativa.
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Pla “Xarxa de Governs Locals” de la Diputació
En el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2014-2015”, l’Ajuntament de Subirats i la Diputació de Barcelona
han assolit quatre preacords.
Aquest pla és el canal preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i es fonamenta en el respecte a l’autonomia local i en el treball en xarxa entre els governs
locals i la Diputació per tal de construir un programa d’actuació conjunt, d’acord amb els principis d’eficiència
i d’economia de l’acció pública.
Els quatre preacords conformen la base de concertació per al període 2012-2015 i pretenen atendre de manera eficient les necessitats i aspiracions del territori.

Sol·licitud d’un ajut de caixa

de la rotonda que es farà a la carretera C-243b, a
l’alçada de la Urbanització Casablanca.

Aquest és el primer dels quatre preacords. Aquesta
necessitat es veurà recolzada amb una aportació
de 120.000 euros que serviran per fer front al dèficit
generat per les llars d’infants municipals.

Consolidació de la xarxa de distribució
d’aigua en alta.
Connexió dels dipòsits de Lavern i Can
Rossell

Millores al camp de futbol de Sant Pau
d’Ordal

Es projecta construir un sistema d’estacions de
bombeig i una ampliació de la xarxa de canonades
en alta per permetre pujar aigua des de Lavern fins
al dipòsit general de Can Rossell, amb la finalitat
que el subministrament alternatiu d’aigua d’ATLL
que ara arriba a Lavern, i que encara no s’ha obert,
en cas de necessitat es pugui utilitzar i disposar
d’aquesta aigua al dipòsit general de Can Rossell,
dipòsit de capçalera que abasteix tot el municipi.

En aquesta partida la Diputació de Barcelona concedeix 69.175,91 euros per fer front al pagament
d’obres ja executades dins el projecte del camp de
futbol de Sant Pau d’Ordal.

Pas soterrat al costat de la rotonda de
Casablanca
La Diputació de Barcelona aportarà 185.017,49 euros per a la construcció d’un pas soterrat al costat

1a Cursa de Muntanya
Correbocs d’Ordal a Subirats
El diumenge 7 d’abril a les
8.30 hores se celebrarà a Ordal (Subirats) la primera edició de la Cursa de Muntanya
Correbocs d’Ordal. Serà una
excel·lent ocasió per descobrir les muntanyes d’Ordal
mitjançant una nova competició esportiva que permetrà
admirar les millors panoràmiques i els boscos de la serralada en plena natura. Hi haurà una prova de 15 km i una
altra de 31 km, amb sortida simultània.

Regidoria
d’Esports

Els preus de les inscripcions anticipades són de 15 i 20
euros, i de 20 i 25 euros el mateix dia de la cursa si queden
dorsals, ja que hi haurà un límit màxim de participants.
Les inscripcions es poden fer per internet a www.correbocs.com. A tots els corredors, així que s’acabi la cursa,
se’ls farà lliurament d’un obsequi de record. A més a més
l’organització tindrà preparat pa amb tomàquet i botifarra,
per recuperar forces. Hi haurà premis per als tres primers
classificats i un sorteig de productes locals entre tots els
participants.

La Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal és organitzada
per l’Ateneu Ordalenc i el Servei d’Esports de l’Ajuntament
de Subirats i compta amb la col·laboració del Patronat de
Turisme de Subirats.
11
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Torneig comarcal d’F7 infantil
El cap de setmana del 29 i 30 de juny es realitzarà una
nova edició del torneig comarcal d’F7 en categoria infantil,
en el qual poden participar nens i nenes nascuts a partir
de l’1 de gener de 1999.
L’objectiu del torneig és promocionar l’activitat física, la
companyonia i l’amistat entre nens i nenes del mateix municipi i també amb els equips dels municipis de la comarca.
Tots els nens i les nenes de Subirats nascuts l’any 1999
i 2000 rebreu al voltant del mes de maig una carta on us
convidarem a participar en l’equip de Subirats.

V Pedalada dels Rocallons

El passat diumenge 3 de febrer va
tenir lloc la cinquena edició de la
pedalada dels Rocallons, que ha
estat la de més participació de totes amb 342 ciclistes.
Puntualment a 2/4 de 10 del matí,
els participants van sortir de la
plaça Subirats fins a Ordal, sota el
Montcau. Un total de 32 km amb un
desnivell acumulat de 1.100 m.
L’arribada va ser una mica ajustada, ja que van arribar al mateix
moment tres participants amb un

temps d’1 h 34 min.; els darrers
participants van necessitar 4 hores
per fer tot el recorregut.
El guanyador d’aquesta cinquena
edició va ser Xavier Pijoan, amb un
temps d’01:34:39, seguit d’Albert
Planas i Pere Joan Roig.
Volem donar les gràcies a tots els
veïns que hi van col·laborar i van
crear un bon caliu i ambient durant
tot el matí. Agrair també a tots els
col·laboradors els seus regals i les
seves aportacions, que fan que

alguns participants es puguin emportar un bon record de Sant Pau
d’Ordal. En especial donar les gràcies al Club BTT Rocallons per l’èxit
de l’organització i a l’ADF Subirats
tant per l’assistència i vigilància el
dia de la Pedalada, així com la neteja de nous corriols els dies previs
a la cursa. Al Centre Agrícola, als
voluntaris i les voluntàries, als cuiners de les botifarres, a tots, MOLTES GRÀCIES per fer que aquest
acte esportiu estigui entre els millors valorats de la comarca.

Bon ambient al 1r Torneig Futbol 7 Amateur Subirats
El mes de desembre passat va començar la primera
lliga de futbol 7 al nou camp de gespa de Subirats.
En total hi participen 6 equips del municipi i més de
80 esportistes, entre els quals predomina un gran
ambient. Podeu seguir classificacions, golejadors,
etc. al bloc: http://futbol7subirats.blogspot.com.es/.

primera lliga d’estiu de futbol 7 a Subirats, organitzada per la UE Sant Pau. Properament s’obriran les
inscripcions per als interessats a participar al torneig, que estarà limitat a dotze equips. El preu per
equip serà de 200 € i cada equip jugarà un mínim
de set partits.

Després de l’èxit d’aquesta primera lliga d’hivern,
del 18 de juny al 26 de juliol es vol que tingui lloc la

Per a més informació podeu contactar amb la UE
Sant Pau o als telèfons: 669 982 992 i 675 862 293.
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Lloguer d’instal·lacions esportives municipals
Des del mes de gener ja es poden llogar les instal·lacions esportives de la pista d’Ordal i el nou camp de gespa
de Sant Pau d’Ordal.
Per fer reserves us heu d’adreçar a l’Ajuntament de Subirats o trucar per telèfon en horari d’atenció al públic, de
dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Les entitats locals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia, degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats, són exemptes del pagament d’aquesta taxa tot i que hauran de sol·licitar l’ús de la instal·lació i
abonar-ne la neteja suplementària, si és el cas, derivada de l’activitat mateixa.

TARIFES LLOGUER 2013
Preu/hora de lloguer
Residents Subirats No residents
Camp gespa futbol 7
15,00 €
25,00 €
Camp gespa futbol 11
20,00 €
40,00 €
Pista poliesportiva d’Ordal
10,00 €
20,00 €

Subirats rep l’estudi bàsic
de gestió del camp de futbol municipal
Aquest mes de febrer, Esports de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Subirats l’estudi que es basa
en la redacció del projecte de gestió del camp de futbol
municipal, que des de l’inici de la temporada està dotat de
gespa artificial. L’estudi centra la seva atenció en el model
de gestió i proposa solucions diverses com ara l’optimit-

zació dels recursos humans, la regulació del manteniment
normatiu i la proposta de noves activitats.
El document està inclòs dins de l’actuació de suport tècnic
del Catàleg d’Activitats i Serveis de l’any 2012 i serveix per
organitzar i millorar el sistema de funcionament del camp.

Partit de polítics contra periodistes
El mes de desembre passat es va
celebrar el ja clàssic partit entre
periodistes i polítics organitzat
pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i que aquest any ha tingut
com a escenari el camp municipal de gespa artificial de Subirats. El partit va comptar amb el
bon ambient dels assistents i el
resultat, al cap i a la fi, va ser el
menys important.

1a Cursa del Morrut a Ordal
El proper 21 d’abril es durà a terme
la Cursa del Morrut, 1a Cursa d’Orientació per les Muntanyes d’Ordal,
organitzada pel Grup de Muntanya
Crestabocs, en la qual els partici-

pants podran triar entre dues modalitats, una curta i una llarga.
Enguany l’organització vol aprofitar
i donar-li un caire solidari a la cursa
13

col·laborant amb la Fundació Josep
Carreras contra la leucèmia. La intenció dels organitzadors és col·laborar
cada any amb una entitat sense ànim
de lucre diferent.

Poble
Obres a l’Escola Montcau d’Ordal
Regidoria
d’Ensenyament

A dia d’avui ja ens podem
imaginar més o menys l’aspecte que pot tenir l’escola
acabada, ja que tots els treballs corresponents a l’estructura de l’edificació i l’anivellació dels terrenys que ocupa
es troben finalitzats.

Cal començar aviat a posar els tancaments i a muntar totes les instal·lacions interiors així com els revestiments i
acabats de façanes, i els acabat de colors, que tenen un
paper important, acabaran donant personalitat pròpia a
aquesta escola.

Per últim també caldrà encetar la pista poliesportiva i els
tancaments de tot el recinte.

RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Subirats de Lavern
Els padrins de lectura a l’escola
Subirats de Lavern

rar i a donar funcionalitat als seus
aprenentatges.

Un dels projectes pedagògics més
important de l’Escola Subirats és:
ELS PADRINS DE LECTURA.
Aquest projecte pretén promoure la
lectura de forma funcional i significativa mitjançant el treball cooperatiu entre els alumnes de diferents
cicles i edats.

Així doncs, cada dimecres al matí,
els alumnes de cicle superior van a
buscar el seu fillol o fillola de P5 i 1r,
per fer una estona de lectura compartida. Aquests padrins acompanyaran durant dos cursos al seu
fillol o fillola, i durant aquest temps
llegiran, aprendran, es coneixeran
i crearan uns vincles de treball i
d’amistat que els ajudaran a millo-

És un projecte creat amb la idea de
millorar el procés lector dels nostres alumnes, però, sobretot, pensat per establir uns lligams afectius
i emocionals entre els nens i les nenes de diferents edats que, mitjançant la lectura, aprenen a conviure
i ajudar-se.
La importància de l’activitat té dues
vessants, per una banda el paper
que assumeix el padrí o padrina
encoratjant, animant i sent un bon
model per al seu fillol o fillola. I per
altra banda, el paper del fillol o fillola, tot escoltant, esforçant-se per
millorar davant les pautes que el
seu padrí/ina li va donant.
Com podeu veure, no és simplement una activitat de lectura, ja
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que en l’activitat s’estableixen uns
vincles que faciliten la convivència a la nostra escola i ens ajuden
a entendre que tots tenim alguna
cosa per aprendre o alguna cosa a
ensenyar.
També és cert que sovint aquesta
relació traspassa l’àmbit escolar i
aquí és on la família pren un paper
molt important, fomentant altres activitats interessants que donen suport a les iniciatives dels alumnes.

A l’escola ens agrada aprendre i
ensenyar però, sobretot, gaudim
compartint i col·laborant, perquè
no hi ha res més maco que fer EL
CAMÍ PLEGATS.
Carnaval a l’Escola Subirats
Com cada any, com mana la tradició, faci fred o calor, a l’escola vam
celebrar el carnaval. Aquest any va

Poble
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venir a veure’ns el carnestoltes, i
ens va demanar que cada dia portéssim alguna cosa diferent: un dia
portàvem un pentinat especial, un
altre anàvem de cuiners, de vellets i
velletes, etc. Però el dia més lluït va
ser el divendres, tots vam triar una

disfressa molt bonica per portar a
l’escola i vam passar-nos-ho d’allò
més bé.
De fet ens van visitar unes monges
molt divertides i un frare i un bisbe molt eixerits que van acompanyar-nos tot el dia.

març 2013

El dimecres de cendra, tots de dol i
amb la llàgrima als ulls vam “enterrar la sardina” i vam acomiadar les
festes del carnaval.
Fins l’any que ve!

Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
Recollida de l‘oli usat

els miren a través d’un microscopi i
quan comproven que estan vius els
barregen amb el vi. Llavors els posen dins de les ampolles de cava
que tenen una forma especial, perquè si es fes amb un altre recipient
explotaria. Hi ha ampolles de diferents mides: de 33 cl, 75 cl i 1’5 l.

A l’escola Sant Jordi de Sant Pau
d’Ordal el dimecres 7 de febrer del
2013 van fer un taller-xerrada sobre
com es podia reciclar l’oli.

Els nens i les nenes de les escoles
del municipi també estan participant en aquest reciclatge i esperem que la iniciativa contribueixi a
aconseguir un Subirats més net.
Al taller una noia els va explicar
com era de perjudicial llençar l’oli
usat a l’aigüera, ja que contaminava els nostres rius i torrents. Després van fer un imant per a la nevera per recordar a les famílies que
l’oli es pot reciclar. En marxar cap
a casa, cada alumne va rebre una
ampolla anomenada “claki” per a la
recollida d’oli de cuina usat. Cada
primer dimecres de mes es podran
portar a l’escola els pots que estiguin plens i agafar-ne un altre de
net. La cooperativa Nou Verd vindrà a buscar-lo i l’oli recollit es tornarà a fer servir per fer biocombustible per a vehicles dièsel.

Sortida a les Caves Fèlix
Massana
El dia 21 de febrer del 2013 els
nens i les nenes de cicle superior
van visitar les Caves Fèlix Massana, posant fi al projecte de l’entorn.
A les Caves Fèlix Massana Ràfols
es fa tot artesanalment; és a dir que
es fa a mà. Els han explicat que per
fer cava fan servir tres varietats de
raïm: xarel·lo, macabeu i parellada. Que quan el vi ja està fet ha de
fer la segona fermentació per tornar-se cava. Aquest procés s’inicia
activant els llevats, que es barregen amb vi, aigua i sucre. Després
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Quan fan el tiratge:
- Omplen les ampolles de cava
amb una màquina que té 6 tubs.
- Les tapen amb una càpsula de
plàstic.
- Una altra màquina posa la xapa
amb el número d’identificació de
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la cava, les lletres ECO perquè és
ecològic i la data.

aquesta segona fermentació i ja és
podran tapar amb el tradicional tap
de suro i la xapa.

- Les deixen a les rimes reposant.
Cada dia poden fer fins a 3.700 litres de cava. A partir de nou mesos
ja es poden vendre, però les venen
quan tenen un any o més. Depenent del nombre de mesos que les
tenim en repòs tindrem cava brut,
brut nature, reserva o gran reserva.

Abans de vendre-les, hauran de
treure les mares que s’han fet en

* Els articles els han redactat un
grup d’alumnes de Cicle Superior,
que d’aquesta manera desenvolupen el seu treball d’expressió escrita al voltant d’una necessitat de comunicació escrita real de l’escola.

Escola Montcau d’Ordal
Festa de l’Arbre
Un any més Ordal es prepara per
donar la benvinguda a la primavera
amb la seva Festa de l’Arbre. Una
festa que diu molt d’un poble que
busca millorar i ser més bonic any
rere any.
Enguany, i no podia ser d’altra manera, la Festa de l’Arbre farà possible que la nostra futura escola
s’ompli de verd i d’ombra. Com tots
sabeu el proper curs, si l’economia del país ens ho permet, obrirà
les portes la nova escola d’Ordal,
al costat de la piscina, la pista, el
consultori i l’Ateneu. Aquest conjunt d’equipaments, tots a tocar, faran que la zona esdevingui un nou
punt neuràlgic del poble.

L’Escola d’Ordal fa anys que participa a la festa de l’arbre. No només
aportant la lectura de poesies el dia
de la festa, sinó que des de l’escola s’han organitzat exposicions,
sortides i altres activitats que es
desenvolupen al llarg de tot l’any.
Els nens i les nenes d’Ordal fan
sortides al bosc a la tardor, a l’hivern i a la primavera per conèixer
la riquesa autòctona. Identifiquen
les plantes i les seves propietats i,
el que és més important, aprenen
a valorar aquest gran tresor que

tenim. També pares i mares ens
donen un cop de mà en aquestes
sortides i de tant en tant, com ha
passat aquest any, es convida els
alumnes de les escoles de Sant
Pau i Lavern perquè coneguin la
nostra feina i la serra d’Ordal.
La Festa de l’Arbre serà el diumenge 14 d’abril al pati de l’escola
nova d’Ordal. Per primera vegada
el recinte obrirà les portes a tothom
i ho aprofitarem per plantar els arbres que donaran la benvinguda a
les futures generacions d’alumnes.
Seran tres xiprers, símbol de l’escola catalana, i una olivera. Al pati
també plantarem arbres per gaudir
d’ombra a la primavera, però que
siguin de fulla caduca per a l’hivern. Cal que adverteixi, per a tots
aquells que vingueu a la festa, que
no serà possible visitar l’escola per
dins. Només el pati, ja que la seguretat ha de prevaler per damunt de
tot. Demanem, doncs, que ningú
entri dins l’edifici encara en obres.
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I tot esperant que el proper curs
l’escola sigui una realitat, només
ens queda desitjar que festa de
l’arbre segueixi sent una festa tan
reeixida i participativa com ho ha
estat fins ara. No hi falteu!
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Llars d’infants
Carnaval a les llars d’infants de Subirats
A les llars d’infants de Subirats hem celebrat el carnaval. Durant tota la setmana hem seguit les ordres del Carnestoltes i hem fet tot el que ens ha manat. Ens hem disfressat, ens hem pintat, hem elaborat la nostra disfressa i hem
sortit a cantar, ballar i fer gresca!

ELS PARDALS - ORDAL

ELS CARGOLS - LAVERN

L’ESQUIROL - SANT PAU D’ORDAL

Presentació llibre Can Cartró 1798 -2012

Regidoria
de
Cultura

més de dos cents anys. La publicació té dues parts, la
primera, referenciada “Arrels del poble” i la segona, “Costumari”; ambdues expliquen els orígens del poble i la seva
formació i també els costums que s’han anat seguint.

El 17 de febrer, al Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró, Josep Domènech i Saumell va presentar el llibre Can
Cartró 1798-2012, un recull
de la història i costums del
nucli de Can Cartró al llarg de

L’autor és veí del mateix poble i amb aquesta publicació
ha recollit fets històrics i vivències que ara també romandran en la història escrita d’aquest municipi.

Cavalcades de Reis com cada any als pobles de Subirats
Prou que ens arriben cultures alienes,
no tant les que vénen amb la gent,
sinó les que a través del poder econòmic i mediàtic i embolcallades en
una parafernàlia més comercial i de
profit econòmic que altra cosa, ens
porten modes i simbologies estranyes al nostre país, que poden acabar diluint la nostra tradició en una
massa amorfa i uniforme que desdibuixi la societat catalana.

L’entusiasme de la mainada i les seves cares d’il·lusió han acompanyat
el seguici de l’arribada de SS.MM. els
Reis d’Orient a Subirats.
Com cada any les comissions de
Reis d’Ordal, de Sant Pau, de Lavern
i de Can Batista, Ca l’Avi i Can Cartró
han esmerçat esforç i temps perquè
la cavalcada i la recepció fossin ben
lluïdes.
Els centres, els ateneus i l’Ajuntament
s’han engalanat per a l’ocasió i la joia
dels nens que allí mateix o a les cases han pogut destapar els regals de
reis ha acabat de fer la festa, escoltant els savis consells que repartien
a dojo els personatges reials acompanyats de la dolçor dels caramels.

Cal encoratjar i mantenir aquest esforç col·lectiu pel que representa per
als infants i pel que significa també
per a tots com a societat, ja que en la
tradició, vingui d’on vingui, hi ha representats els valors que com a societat ens han conformat i ens ajunten, i
això no podem deixar-ho perdre.
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Bona és la coneixença d’aquestes
cultures, bo és que siguem un país
obert i d’acollida, bo és que mostrem
respecte pels nouvinguts que mantenen i ens ensenyen llurs tradicions i
costums. L’intercanvi és enriquidor,
però això no s’ha de fer a costa de la
pèrdua d’allò que ens és propi i ens
defineix com a poble.

Poble
Balanç del Subirats Tasta’l
Dèiem a la darrera revista que havíem introduït aspectes nous en la trobada anual del Subirats Tasta’l 2012
i que si el temps acompanyava el prevèiem si més no
diferent.
El resultat va ser molt satisfactori. El temps, malgrat el
fred propi de l’època, ens va acompanyar amb un dia
esplèndid que va omplir de gent la plaça de Subirats.
A les 11 del matí va inaugurar la Fira el diputat delegat
de Comerç Jordi Subirana, acompanyat de la diputada
de Cultura Mireia Hernández de la Diputació de Barcelona, que ha donat un suport important a aquesta
manifestació local.
L’ADF local mostrava també la tasca important que fan
al llarg de l’estiu, sobretot per preservar el territori, sense oblidar el bon servei ciutadà que fan al llarg de l’any,
com hem pogut comprovar aquest hivern el dia de la
breu però intensa nevada que va afectar el municipi.

Un recinte més ampli que altres anys ha ocupat el tram
de carretera vella que circumval·la la plaça i ha permès, d’una banda, encabir els cinc restauradors que
han portat la seva cuina a la Fira i alhora ha deixat al
bell mig un ample i còmode espai on situar els cavistes. A la resta de la plaça, fins a la barana que dóna
sobre el camp de futbol, s’han situat artesans i productors alimentaris diversos; olis, pa, coques i pastissos,
xarcuteria, confitures, mel, horta i herbes aromàtiques,
ceràmiques i elements decoratius han configurat un
espai divers i agradable de diumenge al matí.

No cal més que mirar la participació, l’espai del recinte
ben ple; les més de dos milers de degustacions servides i l’esgotament quasi total de les copes disponibles
en són la mostra fefaent.
Al migdia tingueren un èxit indiscutible les tapes gastronòmiques presentades; els visitants i els locals
fruïen en animada conversa al voltant de les taules
instal·lades al centre de la plaça amb les copes de la
producció vitivinícola local per acompanyar-ho.

L’aportació del CESUB hi ha fet presència amb la difusió de la història local de Subirats i de les rutes de
la memòria històrica. L’aportació de la promoció documental des del Patronat de Turisme de Subirats, que
comptava amb la presència de la cartografia de l’Editorial Piolet i el senderista i escriptor Juan Carlos Borrego, autor de llibres i rutes d’Ordal i el Penedès, afegien
una bona base d’informació sobre el territori.

Les sensacions són bones, indubtablement s’han de
corregir alguns aspectes organitzatius i se n’han de
millorar altres, però això és propi de tota creixença i el
Subirats Tasta’l ha crescut i el balanç, i més en aquests
temps, és positiu.

Curs de monitor/a de lleure a Subirats

Regidoria
de
Joventut

Aquest curs s’adreça a persones que vulguin treballar en
activitats relacionades amb el
lleure educatiu infantil i juvenil, així com realitzar activitats
relacionades amb els menjadors o el transport escolar,
entre altres.

Per poder rebre més informació dels cursos o bé per inscriure-s’hi cal entrar al web dinamo.cat o bé posar-se en
contacte amb la dinamitzadora juvenil a través del facebook del Subijove, presencialment al Subijove o al telèfon
628 264 481.
Recordeu que l’horari del Subijove és dilluns de 15.30 h a
18 h, dimecres de 18.30 h a 21.30 h i dijous de 18-30 h a
21.30 h.

El curs tindrà lloc al Subijove (Ordal). S’iniciarà el 12 d’abril
i finalitzarà el 22 de juny. Es realitzarà els divendres de les
17 h a les 21 h i els dissabtes de 9 h a 14 h. El preu del
curs és de 165 € per als joves fins a 30 anys i de 206 € per
als majors de 30 anys. Les persones de fins a 30 anys que
estiguin en situació d’atur tindran un descompte de 20 €.

A continuació us referim altres cursos que es realitzen a la
comarca i que estan disponibles al mateix web, per si us
poden interessar:
-
CURS DE DIRECTOR/A DE LLEURE 2013 (INTENSIU
SETMANA SANTA)

Les inscripcions s’han de realitzar a través de la pàgina
web dinamo.cat. La inscripció és molt senzilla, tan sols cal
anar a l’apartat “agenda” i triar el curs que estiguis interessat a realitzar.

- CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 2013
- CURS DE PRE-MONITORS/ES
18
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Programa PIDCES a l’Escola Intermunicipal
tecnologies, associacionisme i oci, a banda d’impulsar
campanyes i activitats de dinamització.

El programa PIDCES és un servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària, una iniciativa de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona a través de l’Oficina del Pla Jove. Aquest
programa és obert a tots els municipis de les comarques de Barcelona que desenvolupen actuacions als
instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants. El programa
PIDCES es concreta a cada municipi i a cada institut
amb la presència i l’atenció als joves i adolescents a
través del punt d’informació jove.

El punt PIDCES es desplaça els dimecres de 2/4 de 12
a les 12 del matí a l’Escola Intermunicipal, on la majoria de joves de Subirats realitzen els seus estudis. És
per aquesta raó que la dinamitzadora de joventut de
Subirats col·labora enguany al punt PIDCES impulsat
per la Regidoria de Joventut de Sant Sadurní d’Anoia.
La presència de la dinamitzadora juvenil de Subirats
permet establir un contacte més directe amb els joves
del municipi, donar-los informació del servei i copsar
de manera presencial les necessitats dels joves adolescents de Subirats.

El programa PIDCES té com a objectiu acostar als joves
la informació d’interès, com ara les qüestions relacionades amb ensenyament, tallers i cursos, feina, noves

Posada en marxa de l’aula d’estudi al Subijove
El mes de gener es va posar en marxa al Subijove d’Ordal un espai d’aula d’estudi destinat principalment als
joves del municipi que cursen ESO,
amb la intenció de donar cobertura a
l’espai horari de tarda que queda lliure
des de l’entrada en vigor de la jornada
intensiva escolar. Tot i que la convo-

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

catòria per a pares i mares no va tenir
massa èxit, des del Servei de Joventut continuem treballant per crear un
espai d’estudi per a aquests alumnes
que, en cas de tenir bona acollida, es
complementaria amb tallers específics de tècniques d’estudi o altres que
puguin ser d’interès i aprofitament per

als joves estudiants. Si voleu rebre
més informació al respecte, us podeu
posar en contacte amb la dinamitzadora juvenil, Sílvia Alsina, els dilluns
de 15.30 a 18.00 i els dimecres i dijous
de 18.30 a 21.30 al Subijove d’Ordal o
a través del correu electrònic salsina@
ccapenedes.cat.

DEFUNCIÓ DEL METGE D’ORDAL
El 25 de desembre passat ens va deixar el Dr. Navalón, el metge que atenia al consultori mèdic d’Ordal des del febrer del 2012. Des de l’Ajuntament volem fer palesa
la nostra mostra de condol més sincera als seus familiars, companys i amics.
Des del mes de gener, la metgessa substituta al consultori mèdic d’Ordal és la Dra.
Mar Boada.

L’al·lèrgia primaveral
L’al·lèrgia és una reacció de l’organisme davant determinades substàncies que per a la majoria de les
persones resulten inofensives.
El sistema immunològic i les defenses de la persona al·lèrgica produeixen una resposta exagerada
davant aquestes substàncies, que
pot manifestar-se amb símptomes
dermatològics (urticària), respiratoris (asma, bronquitis, rinitis, etc.),
oculars (conjuntivitis), etc. Alguns
aliments i medicaments –i, a la primavera, el pol·len– són les substàncies que amb més freqüència
produeixen al·lèrgies.

Al·lèrgia primaveral
Quan una persona pateix els símptomes mencionats cada primavera, el més probable és que tingui
al·lèrgia al pol·len. En aquest cas,
el primer que ha de fer és acudir
al metge especialitzat (al·lergòleg),
perquè confirmi que és al·lèrgia. La
detecció precoç i l’adopció d’una
sèrie d’hàbits ajuden a controlar els
símptomes, però l’al·lèrgia és una
malaltia crònica que, ara per ara,
no té cura.
El clima també influeix en les al·
lèrgies. Així, durant els dies de
pluja i els dies ennuvolats i sense
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vent els símptomes disminueixen,
ja que la pluja neteja l’atmosfera i
l’absència de vent evita el desplaçament del pol·len. Per contra, el
temps càlid, sec i amb vent afavoreix la distribució del pol·len i,

Poble
en conseqüència, augmenten els
símptomes.

•E
 viteu les activitats a l’aire lliure
entre les 5.00 i les 10.00 hores del
matí, període en què la concentració de pol·len és més gran.

Predisposició genètica i factors
ambientals

•M
 anteniu tancades les finestretes
del cotxe i, si aneu amb moto,
useu casc integral.

L’al·lèrgia no sol manifestar-se des
del naixement i pot aparèixer a
qualsevol edat, encara que és més
freqüent durant la infància i l’adolescència. Hi ha persones que per
herència desenvolupen la malaltia
amb més facilitat.
A banda del component genètic,
l’altre factor que pot produir al·
lèrgia és el factor ambiental (l’exposició a substàncies).
Segons estudis epidemiològics recents, aquest increment ha estat
causat per la contaminació atmosfèrica, principalment a les ciutats.
Els experts asseguren que la coincidència amb altres factors, com
l’augment del consum de tabac i la
falta d’exposició als gèrmens durant la infància, ha estat decisiva
en el creixement del nombre d’al·
lèrgics.
A més, els pacients pateixen símptomes cada vegada més intensos i
durant més temps, i són sensibles
a més tipus de pol·lens.

•A
 llunyeu-vos de la gespa o l’herba, sobretot quan estigui acabada de tallar.
•N
 o estengueu la roba a l’aire lliure, ja que el pol·len pot acumular-s’hi.
•R
 enteu amb freqüència la roba
del llit.

Consells pràctics
La primera recomanació per a
les persones al·lèrgiques és allunyar-se de la substància que provoca l’al·lèrgia. Si és al·lèrgia al
pol·len, podeu establir una sèrie de
mesures que us ajudaran a reduir-ne els efectes:

•R
 etireu les catifes i les moquetes.
•U
 seu ulleres de sol en sortir al
carrer.

•T
 anqueu les finestres al vespre
per evitar que el pol·len entri a
casa.

•S
 eguiu les recomanacions i les
prescripcions mèdiques i preneu
els medicaments de forma regular i en la dosi adequada. No augmenteu la dosi amb la intenció
que disminueixin els símptomes.

•L
 ’aire condicionat, usat amb moderació, us pot ajudar a reduir-ne
els efectes, ja que neteja, refreda
i asseca l’aire.

•E
 viteu el tabac. El tabaquisme
passiu augmenta la incidència i
la gravetat de les al·lèrgies respiratòries.

8 de març, Dia Internacional
de la Dona

Activitats realitzades en
commemoració del Dia
Internacional de la Dona

Un any més, el dia 8 de març, les dones
de tot el món celebrem el nostre dia sortint al carrer per fer-nos visibles i per fer
visible la nostra mirada sobre el món.
Tot i que les dones hem aconseguit
moltes coses en els últims anys, encara
persisteixen resistències al canvi d’una
determinada visió de la realitat, que
s’ha manifestat al llarg de la història, i
que considera que la vida pública ha
de regir-se per categories sexuals. És important que les
dones sortim de la privacitat i passem a ser en la vida pública, perquè això significa, per una banda, ser presents
als centres de decisió i decidir, i per una altra banda, una
cosa encara més important, ser públiques, ser vistes, ser
conegudes pel públic, oferir, en poques paraules, una
imatge de normalitat.

El passat dia 9 de març, per commemorar del Dia Internacional de la Dona, la Regidoria d’Igualtat va organitzar,
en col·laboració amb l’Agrupació Activa de Subirats, una
xerrada-taller a l’Ateneu Ordalenc amb el títol El plaer de
viure en moviment. L’acte, que va estar a càrrec de Rita
Gavarró, va consistir en una activitat que tenia com a objectiu aprendre a gaudir del propi cos a través de la dansa.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i el volem
assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les dones del nostre país, perquè només així és possible fer-lo
realitat.

La jornada va ser un èxit quant a participació. També va
comptar amb la col·laboració de l’artista penedesenc Bruno Tessier, que va aportar un colorit especial a la sala amb
la seva exposició de Retrats de dones d’Angola.
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Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències
El Centre d’Atenció i Seguiment de
les Drogodependències és un centre creat per la Mancomunitat Penedès i Garraf amb el qual col·labora
l’Ajuntament de Subirats. Forma part
de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i és un dels centres anomenats de primer nivell, atès que acull
les demandes d’assistència mèdica,

psicològica i social de totes aquelles
persones afectades per problemes
de drogodependències, alhora que
dóna suport a tot tipus de demandes
d’assessorament i treball relacionats
amb el tema, ja siguin de caire preventiu o informatiu. Els seus serveis
van destinats a totes aquelles persones que visquin el problema de la
drogodependència en primera per-

sona o entre els seus familiars més
directes.
Si necessiteu més informació al respecte us hi podeu posar en contacte
al centre de Vilafranca, els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 15
hores i els dijous d’11 a 15 hores, al
telèfon 93 890 18 14.

Neix una nova iniciativa de tinença responsable d’animals
Del 6 de març al 31 de maig, un centenar de centres
veterinaris de Catalunya oferiran preus especials per
esterilitzar i/o identificar gats, gossos i fures.
La Fundació per a l’Adopció, l’Apadrinament i la Defensa dels Animals (FAADA) porta a terme la segona
edició d’una iniciativa de conscienciació sobre la tinença responsable d’animals de companyia, després
d’haver liderat la de l’any passat, en la qual més 7.400
animals van ser identificats i esterilitzats a tot Catalunya
en només dos mesos. Aquest 2013, amb el lema “Sóc
responsable per milers de raons”, FAADA pretén conscienciar la població de la importància de controlar la
natalitat dels animals de companyia i evitar d’aquesta
manera les elevades xifres d’abandonaments de gats,
gossos i fures que patim al nostre país.
A Catalunya, cada hora s’abandonen quatre animals
de companyia al carrer o en centres i refugis, cosa
que significa més de 30.000 animals abandonats cada
any. Les entitats protectores i els centres d’acollida estan constatant una tendència a l’alça en l’abandonament d’animals a causa del context actual de crisi, i
per aquesta raó una de les principals actuacions de la
campanya es basa a oferir, fins al 31 de maig, preus
reduïts per esterilitzar els animals, amb la col·laboració
d’un centenar de clíniques veterinàries adherides d’arreu de Catalunya. A més de ser un acte de responsabilitat i de representar un avantatge econòmic per als
propietaris, l’esterilització contribueix també a l’optimització dels recursos de l’Administració i de les entitats
protectores, ja que es reduiran les despeses generades per la gestió dels abandonaments: recollida d’animals, acollida i execució de campanyes com l’actual.

Com participar-hi?
Tots els propietaris que tinguin un gos, gat i/o fura i que
resideixin a Catalunya podran acollir-se a la campanya
que permet esterilitzar gats, gossos i fures amb tarifes promocionals amb preus reduïts. Els animals que
hi participin hauran d’estar identificats amb microxip
–segons preveu la Llei de Protecció dels animals– i
serà requisit indispensable fer-ho en cas que no ho estiguin. Les clíniques veterinàries col·laboradores amb
la campanya es poden trobar al web www.socresponsable.org.

Però la iniciativa impulsada per FAADA va més enllà
del foment de l’esterilització com a mesura per evitar
cadellades no desitjades i cries il·legals d’animals de
companyia. En aquest sentit, es pretén aconseguir
elevar la consciència social cap a una tinença responsable i ètica de gats, gossos i fures explicant també
la importància de d’identificar-los i censar-los i en què
consisteix.
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Xerrada sobre prevenció per a gent gran
El dia 11 de febrer passat va
tenir lloc al Centre de Can Batista una xerrada organitzada per la Regidoria de Gent
Gran amb l’objectiu de prevenir els robatoris i enganys que
es produeixen a les llars i que
afecten molts cops les persones grans.

La sessió va comptar amb la col·laboració dels Mossos
d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia, que van aportar consells i coneixements als assistents que van ser els promotors d’aquesta iniciativa, donat l’elevat nombre de delictes
que s’estan produint, no al nostre terme municipal, però
sí en altres pobles del territori català. Des de la Regidoria
continuem apostant per aquest tipus d’activitats que tenen
una bona acollida entre la gent gran i restem oberts a la

participació dels veïns i veïnes per organitzar altres xerrades o tallers d’interès per a la gent gran.

Nou projecte “Apropa’t a la diversitat”
El mes de febrer passat es va posar en marxa el projecte “Apropa’t a la
diversitat”, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El programa, englobat dins l’àrea de Benestar Social, pretén definir-se com un suport en l’atenció individualitzada d’alguns col·lectius i
alhora oferir una sèrie de tallers i xerrades orientades a la relació entre
pares i fills, a la planificació familiar, la promoció de la salut, etc.

Festa de la Gent Gran
Seguint la tradició dels darrers anys, l’Ajuntament de Subirats està organitzant la Festa de la Gent Gran que tindrà
lloc el proper 18 de maig.

transport i el dinar seran gratuïts per als majors de 70 anys
empadronats al municipi, però hi podran participar també
els acompanyants i altres persones grans pagant el cost
de l’activitat en general.

L’acte, al qual està convidada tota la gent gran del municipi consistirà en una activitat matinal i un dinar al Restaurant Sol i Vi, seguit d’una estona de ball. La visita, el

Properament, posarem a la vostra disposició tota la informació al respecte.

VI Concurs de Fotografia “Mirades des de
l’experiència”
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès convoca una nova edició del concurs de fotografia de la gent gran. El
Es concediran tres premis: el primer, un lot de productes de l’Alt Penedès i un de material fotogràfic; el segon,
un lot de material fotogràfic; i el tercer, un lot de productes de l’Alt Penedès.
Hi poden participar les persones majors de 60 anys residents a l’Alt Penedès i cada concursant pot presentar
fins a un màxim de tres fotografies originals i inèdites, en color o en blanc i negre, analògiques o digitals.
La inscripció és gratuïta i les fotografies s’han de presentar entre el 18 de març i el 12 d’abril de 2013, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
El jurat valorarà la qualitat artística de les fotografies, el seu valor creatiu, la innovació i l’originalitat amb què
s’ha abordat el tema proposat i la forma de tractar la realitat que es reprodueix.
El veredicte es farà públic el dia 12 de juny en el marc de la MostrActiva 2013, on s’exposaran totes les fotografies presentades durant els dies que duri l’esdeveniment.

22

Poble

56

març 2013

Ajuts a les famílies: beques de material escolar per a alumnes
de primària i per al menjador de les llars
menjador de les llars, garantint també d’aquesta manera
la correcta alimentació dels infants i facilitant la conciliació
de la vida familiar i laboral.

Davant l’actual situació de crisi econòmica l’Ajuntament de
Subirats continua apostant pels ajuts a les famílies. Això
s’ha vist traslladat al repartiment de poc més de 3.000 €
en ajudes a les famílies més desafavorides.

Per altra banda també s’ha consolidat la línia de beques
destinada a alleugerir la càrrega econòmica que representen per a les famílies les despeses escolars. L’objectiu
d’aquestes beques, de les quals s’han beneficiat un total
de 25 nens i nenes, és que els infants de les famílies en
una situació socioeconòmica més desafavorida tinguin
garantides totes aquelles activitats i materials necessaris
per al seu correcte desenvolupament.

Un cop finalitzat el període de presentació de les sol·
licituds per a les beques del menjador de les escoles bressol, i aprofitant la subvenció de la Diputació de Barcelona
del programa complementari de suficiència alimentaria en
el període de 0 a 3 anys, s’ha repartit un total de 1.550 €
amb l’objectiu de contribuir a evitar que les famílies més
necessitades es vegin obligades a renunciar al servei de

Dispositius Via-T gratuïts per a conductors amb discapacitat
El Departament de Benestar Social i Família, la Fundació Abertis i Abertis Autopistas han presentat la iniciativa “Eliminem barreres”, que facilita gratuïtament dispositius Via-T als conductors i conductores amb alguna
discapacitat per tal de facilitar i agilitzar el seu trànsit
per la xarxa de carreteres de la concessionària.

s’inscriguin al programa. Aquests hauran de disposar
del carnet de conduir en vigor i de la targeta acreditativa de la discapacitat del Departament de Benestar
Social i Família.
Per sol·licitar els dispositius cal trucar al telèfon d’atenció al client d’Abertis Autopistas: 902 200 320.

Per gaudir dels avantatges corresponents, caldrà que
els conductors i les conductores amb discapacitat

L’Ajuntament de Subirats renova el seu
compromís amb Ampert
Ampert és una associació sense
ànim de lucre de reconegut prestigi a
la comarca, que treballa des del 2008
per millorar la qualitat d’atenció dels
pacients malalts de càncer. Ampert
ofereix un transport col·lectiu gratuït

per a tots els malalts de càncer de
la nostra comarca, amb seguiment
mèdic des de l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès de Vilafranca i amb necessitats de tractament de radioteràpia. És per aquesta gran tasca social

que fan, que l’Ajuntament de Subirats
ha volgut renovar el seu compromís
de col·laboració amb l’entitat.
Si voleu rebre més informació o fer alguna aportació a l’associació us podeu adreçar al web www.ampert.org.

✁

Participa al
Subirats en Flor!
Per participar de la tradicional Festa de la Primavera
Subirats en Flor i rebre el vostre lot de plantes per embellir
les façanes, només cal que ompliu la butlleta que hi ha
al dors amb totes les dades. L’heu de retallar i entregar-la
directament el diumenge 12 de maig a l’Estació Vitivinícola
de Lavern en recollir les flors amb què el Patronat de
Turisme de Subirats obsequia cada família subiratenca per
agrair la cura i embelliment de l’entorn.
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Subirats és promocionat als mitjans de
comunicació

Recentment la revista Descobrir Catalunya va publicar una
ruta que proposa caminar des
de Sant Pau d’Ordal fins a un
mirador des d’on dominareu
la plana del Penedès, les serres d’Ordal i fins i tot Montserrat i el Pirineu. El paisatge és grandiós des del Crestabocs,
un cim del municipi de Subirats que en alguns mapes també és conegut com el Turó de les Mentides. Aquest és un
exemple de la promoció turística del municipi als mitjans
de comunicació, que no només és protagonista pels seus
recursos turístics, sinó per ser escenari de programes de
televisió. Subirats va ser escenari del programa de TV3
Bestiari il·lustrat, dedicat a l’actor Sergi López. Entrevistat
per la periodista Bibiana Ballbé, el paisatge vitivinícola i
els boscos a l’hivern, a l’entorn de Sant Pau d’Ordal, eren
destacats amb una trobada final a la casa de turisme rural
Cal Masana de la Plaça, amb dinar del restaurant Cal Xim

i vins del celler Albet i Noya. Però també la promoció a
l’exterior és protagonista i el programa Rurals de Televisió
de Catalunya va dedicar un reportatge a les Caves Llopart
de Subirats, i com promocionaven el cava a Nova York.
La verema a les vinyes també va tenir un protagonisme
especial juntament amb el reconeixement a una empresa
familiar que aquest anys celebrava el seu 125è aniversari!
Us convidem a veure aquests vídeos i imatges recollits al
web www.turismesubirats.cat.

Nou butlletí de Turisme de Subirats Capital de la Vinya
Coincidint amb l’inici de l’any, el
Patronat de Turisme de Subirats
ha començat la distribució d’un
nou butlletí informatiu o newsletter.
Ja s’anava enviant un correu electrònic setmanal amb informacions
d’interès a la base de dades creixent d’interessats en les activitats
turístiques que es realitzen a la
Capital de la Vinya, però ara s’enviarà als prop de 2.000 contactes
un butlletí amb les activitats i les
notícies més destacades, així com
el recordatori de l’Agenda Turística de Subirats. També hi figuren

recomanacions de les empreses i
establiments turístics del municipi
de Subirats, acompanyats cada
setmana i en ocasions puntuals de
les millors fotografies publicades a
la xarxa social Flickr, que des que
es va iniciar fa tres anys l’estratègia
de comunicació 2.0 mostra més de
3.500 fotografies de Subirats i el
Penedès. Els amics del Facebook
i Twitter de Turisme de Subirats
també superen els 2.000 seguidors, una de les xifres més altes
de les entitats de promoció turística catalanes, distribuint totes les

informacions i referències al web
i bloc http://www.turismesubirats.
cat. Us convidem a la barra lateral
del web, i també a continuació, a
fer-vos Amics de Subirats i rebre informació turística introduint el vostre e-mail.

✁
DIUMENGE 12 DE MAIG 2013
Estació Vitivinícola de Lavern (Estació RENFE Lavern-Subirats)
D’11 a 13 hores: R
 ecolliu el vostre lot de plantes a l’Estació Vitivinícola de
Lavern, obsequi del Patronat de Turisme de Subirats a cada
família subiratenca
Nom i cognoms: .......................................................................................................................................................................................
Adreça: ...................................................................................................................................................................................................................
Poble, barri o nucli de Subirats: .........................................................................................................................................
Telèfon: ......................................................... Correu electrònic: ...........................................................................................
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Ordal donarà la benvinguda a Subirats amb un mural
El Patronat de Turisme de
Subirats va convocar un concurs per al disseny i realització d’una pintura mural com a
nova atracció turística a Subirats i al Penedès. Aquest nou
reclam turístic tindrà 80 m2 i
s’està pintant a la paret lateral
de l’edifici situat a l’avinguda de Barcelona número 16,
a tocar de la carretera N-340
al seu pas pel poble d’Ordal.
Segons les bases del concurs,
la temàtica del mural eren els
atractius turístics del municipi
de Subirats i la seva benvinguda al visitant, amb l’única obligatorietat que hi constés la pàgina web www.turismesubirats.cat i el
logotip Subirats Capital de la Vinya. El
guanyador del concurs rep un premi
de 3.000 euros d’un jurat en el qual,
a més de representants del Patronat
de Turisme de Subirats, l’Ajuntament
de Subirats i artistes locals, també hi
han figurat representants dels mitjans
de comunicació de l’Alt Penedès per
ajudar a l’elecció d’un element publicitari que combinarà característiques
artístiques i comunicatives. Aquesta iniciativa ha estat destacada per

la Diputació de Barcelona amb una
subvenció per tal d’aprofitar l’important punt de pas com a nou recurs
turístic, tot mostrant atractius de Subirats i el Penedès.
Un cop finalitzat el termini d’admissió
dels treballs, l’11 de desembre es va
reunir el jurat i, després de deliberar
entre les 17 propostes presentades,
va concedir el premi a l’obra a càrrec de Cristina Moriano (Subirats) i
Ingrid Rubio (Sant Martí Sarroca). Les

artistes ja han començat a immortalitzar el seu disseny, que
esperen finalitzar la propera
primavera. A la memòria de
presentació de la proposta el
van descriure així: “Volem representar els atractius importants de Subirats. Per tant hem
escollit alguns referents significatius tot component-los amb
tonalitats, colors i textures que
podem apreciar a Subirats i a
tot el Penedès. Les taques de
color són com composicions
de música, harmonia entre
els colors de la terra, colors
del vi, la lluminositat i l’alegria
que irradia aquest paisatge.
Les referències al món del camp i la
vinya, al mercat del préssec, les diverses rutes de què podem gaudir
i una part de la vista del castell són
algunes d’aquestes representacions
figuratives, que comparteixen espai
amb altres més abstractes, com són
les zones de color i taca que componen el mural”. Cal destacar que les
dues autores són també les responsables del Taller Infantil Punt de Pintura que s’imparteix a l’Aula de Natura
de Subirats La Puput.

Èxit de les 3es Jornades de Recuperació de la Memòria
Històrica de Subirats
Del 18 al 20 de gener s’han celebrat a Subirats les 3es Jornades de
Recuperació de la Memòria Històrica, amb motiu del 74è aniversari
dels enfrontaments de la Guerra
Civil a les Muntanyes d’Ordal, el
23 i 24 de gener de 1939, els quals
van significar la darrera defensa de
Barcelona abans de la seva caiguda a mans de l’exèrcit franquista.
Dins el projecte de recuperació de
la memòria històrica de Subirats, a
càrrec d’historiadors locals, s’han
descobert els darrers anys les evidències d’aquests combats mitjançant trinxeres, nius de metralladora
i restes de peces dels combats,
entre altres elements i gràcies a
la col·laboració veïnal. Des de fa
tres anys el Patronat de Turisme de
Subirats organitza la ruta guiada
“Última defensa de Barcelona” el
tercer diumenge de cada mes per
mostrar totes aquestes troballes,
amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Tots els Noms
de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

L’any 2010, al primer aniversari
d’aquesta iniciativa, es van celebrar les 1es Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica
de Subirats per dinamitzar encara
més aquest fet històric i possibilitar
la creació d’un Centre d’Interpretació al respecte. La tercera edició
d’aquestes jornades s’ha celebrat
amb l’organització del Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Subirats i el Patronat de Turis-
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me de Subirats. Malgrat la pluja, el
programa d’actes i activitats, amb
xerrades, exposicions, obres de
teatre i projeccions, es va desenvolupar amb èxit i els assistents les
van poder combinar amb les visites
a cellers i caves, així com l’oferta
de restauració a Subirats. Especialment destacada va ser la representació de l’obra Cartes des del front,
a càrrec de la companyia teatral En
Obres de Lavern. L’Ateneu Agrícola de Lavern (Subirats) es va omplir
per assistir al relat teatralitzat de
l’intercanvi de correspondència durant la Guerra Civil entre diversos
veïns del municipi de Subirats i les
seves famílies. Una obra de teatre,
creada especialment per a aquestes Jornades de Recuperació de la
Memòria Històrica de Subirats, on
s’expliquen les vicissituds viscudes
en aquest període, tant al front com
a les seves llars, per molts subiratencs gràcies a la investigació dels
historiadors als arxiu municipal i a
la documentació familiar facilitada.

Poble
Renovació a la Junta Directiva del Patronat de Turisme de
Subirats
La Junta Directiva del Patronat de Turisme de Subirats va
aprovar el nomenament d’Evarist Gisbert, de l’Hotel-Restaurant Sol i Vi, com a nou vicepresident i el de Montserrat
Massana, de la Casa de Turisme Rural Cal Masana de la
Plaça, com a nova tresorera de l’entitat, tots dos representants de les empreses subiratenques del sector de l’allotjament i la restauració. Aquest relleu s’ha produït després
que Pere Guilera, representant del sector de vins i caves,
va deixar anteriorment la vicepresidència del Patronat de
Turisme de Subirats, del qual era fundador juntament amb
Joan Mata, representant del sector de l’allotjament i la restauració, que també va deixar el càrrec. Després de ser-hi
onze anys al capdavant passen el relleu a la junta de l’entitat de la capital de la vinya que presideix Maria Teresa Catasús. També s’ha produït la substitució a l’àmbit privat del
Patronat del vocal Pere Olivella, del sector de l’allotjament
i la restauració, per Joan Carol, del sector vins i caves.

Grup de teatre La Companyia És Grata
La Companyia
És Grata,
el grup
de teatre
de Can
RossellSubirats,
ha aconseguit una espectacular posada en escena, amb un gran aforament, el 26 de desembre passat
al Centre Recreatiu de Can Rossell,
amb molt pocs recursos materials.

Participació
d’entitats

Escrita per José A. Bielma i protagonitzada per Toni Fernàndez i un recull
de joves actors com ara Jordi Bielma,
de 12 anys, Núria Mallofré i Foix Nonide, de 13 anys, Laura Bielma, de 22,
i altres com Montse Casals, Pere Vendrell, Pere Alonso, Lluís Alonso, Nati
Casals, Encarna Albaladejo i José A.
Bielma (director).

de l’humor i d’algunes situacions absurdes de poca credibilitat, però que
donen molt de joc humorístic. Una
obra amb un to optimista que sovint
té moments d’ironia, i que ha fet riure molt a l’espectador, la qual cosa
s’agraeix en aquests temps de crisis.

A l’obra Hotel Muntanyà destaquen
els diàlegs, les expressions, els elements còmics, tocats amb la vareta

En aquest impressionant resultat,
cal destacar el gran treball de Maria
Cano (vestuari), Pere Alonso (música

i llums) i l’escenografia de Cristina
Moriano.
Agraïments a: Ajuntament de Subirats, Autoescola Torrelavit, Bodegas
Torres, Carnisseria Cal Quim, Comercial Cal Pelegrí, L’Estanc, Forn Ca
l’Eduard Forner, Mel Cal Mallofré, Oriol Jardiners, Grup de Teatre Ktre 9 de
Sant Pau d’Ordal i Grup de Teatre En
Obres de Lavern.

Pedra Seca sense Fronteres
El cap de setmana del 4 i 5 de maig de 2013, Subirats
acollirà la visita dels Amics de Catllà i del Casal del Conflent (Catalunya Nord), per fer un intercanvi cultural amb el
Centre d’Estudis de Subirats a l’entorn de les barraques
de pedra seca. L’entitat Amics de Catllà es va crear l’any
2000 i la formen unes 200 persones, i comptem que en
vindran una cinquantena. Catllà, al costat de Prada de

Conflent i del Canigó, té un ric patrimoni de pedra seca,
igual que Subirats. L’entitat ha dissenyat una ruta de les
cabanes de Catllà on es veuen més de vint construccions,
amb estils i complements diferenciats. L’any següent, la
gent del municipi els tornarem la visita.
El Centre d’Estudis de Subirats, CESUB, és l’entitat que
organitza l’acollida i les activitats en el marc del seu segon
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aniversari, amb el suport de les entitats i de les famílies
que oferiran allotjament. A la Catalunya Nord, moltes persones treballen per mantenir viu el català, però com que
viuen en un entorn completament afrancesat, aquesta visita “al sud” els anirà bé per practicar la llengua catalana.
El programa d’activitats inclourà dissabte una passejada per Sant Pau, amb visita al Museu d’Esperanto i a les
vinyes i el celler d’Eudald Massana Noya, i una xerrada
sobre la pedra seca de Subirats, a Ordal. Diumenge, els
mostrarem la tercera ruta de la pedra seca de Can Rossell.
La trobada es clourà amb un dinar de cloenda. Tots els
actes seran oberts a tothom.
Si us fa il·lusió acollir dissabte una o dues persones “del
nord”, i teniu alguna habitació lliure o un sofà llit, contac-

teu amb la Rosa Vendrell al 938 994 034, o per correu a
rovenmi@gmail.com.

Subirats, solidari amb la Marató de TV3
Amb els més de 10 milions d’euros
recaptats, La Marató de TV3 s’ha
convertit en el telethon mundial
que més fons recapta per habitant.
La ciutadania, gran protagonista
de La Marató de TV3, s’ha implicat
més que mai en aquesta edició,
s’han organitzat 2.000 actes populars arreu de Catalunya, una xifra
que supera de molt el rècord de
participació que va assolir l’edició
passada.

participants de gaudir dels vins en
procés d’elaboració.

Des de l’Ajuntament volem felicitar
totes les persones i entitats que
han col·laborat en l’organització de
les diferents activitats que han fet
possible que es recaptessin prop
de 8.000 €.

Un any més, el Grup Excursionista
Crestabocs i el Grup d’Esplai Sol
Naixent a Ordal han organitzat un
esmorzar popular i una gimcana
per a totes les edats, seguit de la
projecció d’una pel·lícula per als
més petits del poble, activitats que
segueixen tenint molt d’èxit.

Cal destacar entre els actes organitzats al municipi les iniciatives
següents:

I Subirats ha participat en aquest
gran acte de solidaritat amb l’organització de diversos actes per
recaptar fons per la causa, que
aquest any, amb el lema “La mort
hauria de ser el final de la vida. El
càncer, no”, destina els seus fons a
la investigació científica d’aquesta
malaltia, que suposa la principal
causa de mort entre les persones
d’entre 35 i 70 anys, tot i el gran
avenç mèdic en els darrers anys
per combatre-la.

Les Caves Eudald Masana, amb
l’organització de la segona edició de Sensacions Lunars Melòdiques, que va acollir al voltant d’un
centenar de persones solidàries
per gaudir d’un celler convertit en
sala de concert i galeria d’art, que
també va comptar amb la sempre
desinteressada col·laboració dels
artistes i establiments locals.
Les Caves Albet i Noya també van
voler aportar el seu granet de sorra
amb l’organització de diverses activitats al celler al llarg de la setmana de 10 al 16 de desembre, com
el tast de vins directament des de
les bótes i els dipòsits d’acer inoxidable, per donar l’oportunitat als
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El Centre Agrícola i l’AMPA de l’Escola Sant Jordi a Sant Pau han
volgut aquest any donar peu a
aquesta iniciativa solidària amb
l’organització d’una jornada oberta
a tot el poble amb la participació
tant dels alumnes de l’escola com
de la gent gran de Sant Pau, que
van poder gaudir una jornada amb
esmorzar, jocs per a la canalla, futbol per als més grans i cant coral
per als amants de la música. A l’acte, hi van participar diverses entitats i establiments del poble.

Poble
Ca l’Avi celebra també la festa de Sant Sebastià,
i recupera la processó del sant
Albert Ruíz. Un cop acabada, i a la mateixa plaça, va tenir lloc la ballada dels gegantons i els capgrossos de Ca
l’Avi i la lectura d’uns parlaments, per part de dos veïns,
adreçats un al sant i l’altre en acció de gràcies a la festa
del sant. Després, es va iniciar la processó pels carrers
del nucli, com una de les novetats més destacades d’enguany, amb la imatge del sant portada per quatre portants
del mateix nucli. L’acte va finalitzar amb unes breus paraules d’agraïment per part de Mn. Albert a tots els assistents,
la lectura d’una pregària i el cant d’una cançó, a la mateixa
plaça de Sant Joan.
Acte seguit, va tenir lloc, a la sala del Centre Cultural i
Recreatiu,un dinar de germanor, enguany amb una participació d’unes 180 persones, les quals van gaudir de bones
menges i de bona ballaruga un cop acabat el dinar.

El diumenge 20 de gener, diada de Sant Sebastià, la petita
barriada subiratenca de Ca l’Avi va celebrar la seva festa
major petita, en honor al sant.

Aprofitem per dir que s’estrenaven també les obres de revestiment exterior de tot el nou escenari del Centre Cultural i Recreatiu.

Com de costum, el dia es va iniciar amb una missa adreçada a tota la gent del nucli i rodalies, oficiada per Mn.

6è Pessebre Vivent de Ca l’Avi
S’ha tornat a representar per sisè
any el Pessebre Vivent Parlat de Ca
l’Avi (Subirats). El nombre de visitants
comptabilitzats entre els dos dies escollits, 26 i 30 de desembre, va ser de
gairebé 500 persones, en dues representacions el 26 i tres el 30.
El nombre de participants és d’una
seixantena de persones entre figurants, actors i organitzadors. I els quadres que s’hi representen són tretze,
al voltant de la casa, els porxos i dels
terrenys de Cal Jaume Corralé.

Subigran continua organitzant activitats i sortides
per a la gent gran del municipi
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Subirats
“Subigran” continua amb la seva tasca d’organització
d’activitats adreçades a la gent gran del municipi, i el
fruit d’aquesta tasca és l’èxit de les seves convocatòries.

Si voleu rebre més informació de les activitats que organitza l’associació, podeu posar-vos en contacte amb
els referents a cada nucli:
Població
Ordal
Can Rossell
Els Casots
Sant Pau d’Ordal
Lavern
Can Batista
Can Cartró
Ca l’Avi
Barri de Sant Joan
Urbanització Can
Rossell

El mes de desembre passat més d’una setantena de
persones van gaudir del dinar de Nadal organitzat per
l’entitat, que va comptar amb la presència de l’alcalde
de Subirats, Pere Pons; la regidora de Gent Gran, Isabel Esteve, i el regidor d’Hisenda, Ferran Planas.
L’associació, que fa anys que treballa en aquest àmbit,
organitza diverses sortides lúdiques i culturals al llarg
de l’any, en les quals participen veïns i veïnes dels diferents nuclis. La darrera activitat organitzada va tenir
lloc el dia 23 de febrer, amb força èxit de participació, i
ja es preveu una nova sortida el dia 20 d’abril.
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Contacte
Sra. Josefa
Sra. Mercè
Sra. Núria
Sr. Marià
Sra. Rosa
Sra. Carmen (secretària)
Sra. Dolors
Sr. Arseni (president)
Sra. Josefa
Sr. Amadeu
(vicepresident)

Telèfon
938 179 175
938 993 311
938 993 165
938 993 241
938 993 142
938 912 878
938 988 420
938 988 042
938 911 596
938 993 443

Poble
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Presentació de les dues residències situades
al municipi de Subirats
En primer lloc volem agrair a l’Ajuntament que ens doni l’oportunitat
de poder explicar la situació dels
dos centres fundats per mossèn
Josep Raventós, prevere de la parròquia d’Ordal des de fa 50 anys.
La residència Casa Família El Cenacle, sense afany de lucre i fundada l’any 1985, s’ha transformat
l’any 2012 en Fundació Mossèn
Josep Raventós, en honor al fundador, essent un servei residencial
per a gent gran.
Actualment tenim 53 places, de
les qual 44 són concertades amb
el Departament de Benestar Social i Família i la resta són privades. Aquest concert es va produir
a finals de l’any 2011. La mitjana
d’edat dels nostres usuaris/es és
de 86 anys.
La residència Font Santa, fundada l’any 1992 i actualment centre
concertat del Departament de Benestar Social i Família des de l’any
2005, té una capacitat total de 33
residents, i s’adreça al col·lectiu
de discapacitats intel·lectuals en
fase d’envelliment. El 90% dels re-

sidents estan empadronats al municipi.

aquest moment d’incertesa, tan
econòmica com social.

Situació actual de la Residència
El Cenacle

Situació Residència Font Santa

L’any 2011 es va produir l’ampliació de places però no es van poder
concertar totes, tot i la demanda
que hi ha al municipi i al territori
del Alt Penedès. L’augment de la
necessitat d’aquest recurs a causa de l’envelliment de la població
fa que manquin aquestes places
públiques. Des de l’any 2011 ens
trobem amb molts problemes de
tresoreria, ja que l’Administració
no està al dia en els pagaments i a
més des l’any 2009 van congelar el
preu per plaça.
Actualment tenim una llista d’espera de 49 persones que necessiten
una plaça pública i 10 de privades.
D’aquests residents, 7 estan empadronats al centre i 9 són persones
que provenen del municipi.
Tenim una planta buida amb una
capacitat de 22 places, que si l’Administració ens donés facilitats per
la concertació no ens trobaríem en

Des de l’any 2005 no s’han pogut
concertar més places, tot i que el
centre disposa d’una planta habilitada per donar acollida a més
persones amb aquesta necessitat
d’acolliment.
També remarcar que des de l’any
2011 estem patint problemes de
tresoreria, i que l’any 2012 ens van
comunicar que no es faria efectiu
el pagament del mes de juliol, corresponent a estades dels residents
del mes de maig, a més d’una reducció preu/plaça del 3% des del
juny del 2012.
Reflexió
Tot i les dificultats amb què ens
trobem actualment, des dels dos
centres preval l’atenció i la millora
contínua dels serveis que oferim
a aquestes persones que necessiten una atenció bio-psico-social
continuada, enfortir-nos dia a dia i
intentant fer front a la greu situació
econòmica d’aquest sector.

Fundació Mossèn Josep Raventós-Residència
“Casa Família El Cenacle”
Com cada any, des del nostre centre planifiquem les
activitats trimestrals i anuals que s’hi duran a terme.
Les activitats han anat evolucionant, sempre adaptant-nos als nostres residents. Fent que tothom s’hi
impliqui, dintre de les seves possibilitats, ja sigui comentant notícies d’actualitat o participant en tallers
individualitzats per a les persones menys autònomes.
Intentem fer grups al més homogenis possibles.
Creem espais de conversa en què podem parlar de
tot el que ens agrada i de les coses quotidianes.
Setmanalment fem exercicis de memòria variats i
entretinguts.
També juguem al bingo i fem música. Amb les manualitats fem servir tot tipus d’eines. És bonic veure
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els treballs que fem. El més important no és el que
fem sinó poder-ho fer junts, en un ambient familiar,
ple de complicitats i espontaneïtats.
A part de les activitats programades mensualment,
també en fem d’especials:
- Al gener: els Reis. Reportatge del nostre Pessebre
Vivent.
- Al febrer: Carnaval “dels pintors”, taller de riure,
taller de les emocions.
- Al març: Sant Josep, taller de riure, cantada caramelles.
Moltes gràcies i a reveure.

Resum de plens
FE D’ERRADES
Al resum del Ple del dia 29 d’octubre de 2012, publicat al número 55 de la revista Tot Subirats, manca la votació corresponent al
punt 1, modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013. La proposta s’aprovà amb sis vots a favor (CiU i PSC), tres
abstencions (ERC i PP) i dos vots en contra (APS-CUP).

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2012
• Patronat Municipal de Turisme

1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A L’ANY 2013, INTEGRAT PEL DEL
MATEIX AJUNTAMENT I PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
• General consolidat
A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES
B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

1.012.007
1.698.716
29.750
251.419
179.283
52.000
174.123
3.397.298

B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS

10.660
82.600
200
93.460

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
432.41000 Entitat a Patronat Municipal Turisme
432. 41001 Entitat a Patronat Municipal Turisme
TOTAL

1.361.700
56.000
747.584
1.083.115
32.100

71.000
4.000
75.000

Aprovació de la plantilla de personal de la Corporació i les retribucions.
Aprovat amb sis vots a favor (CiU i Grup M. Socialista), una abstenció (PP) i quatre vots en contra (APS-CUP i ERC).

49.063
67.736
3.397.298

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 5 DE SUPLEMENTS
DE CRÈDIT I HABILITACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
A proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda s’aprovà l’expedient núm. 5 i darrer de la legislatura de Suplements de Crèdit i
Habilitacions de Crèdit del Pressupost de l’Entitat d’enguany.

A) ESTAT DE DESPESES

B) ESTAT D’INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

48.100
45.140
220
93.460

• Transferències internes a efectes de consolidació

• Ajuntament
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Interesses
TOTAL DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
Explicació
12101 130
Col·laboració eleccions’12
12101 155
Col·laboració eleccions’12
12101 920
Rep. administració eleccions’12
13000 155
Col·laboració eleccions’12
13100 155
Col·laboració eleccions’12
12100 920
Rep. administració eleccions’12
21200 340
Manteniment zones esportives
21202 165
Manteniment enllumenat
21500 920
Mobiliari
22001 920
Premsa, revistes
22200 920
Comunicacions telefòniques
22400 920
Assegurances
22604 338
Festes nadalenques
22612 340
Equips de futbol
22613 338
Activitats culturals
22701 920
Manteniment fotocopiadora
22703 432
Càmeres de videovigilància
22708 920
Serveis recaptació
46300 162
Mancomunitat (deixalles)
48302 338
Subvencions altres festes

963.907
1.653.576
29.530
326.419
179.283
52.000
174.123
3.378.838

1.361.700
56.000
736.924
1.075.515
31.900
49.063
67.736
3.378.838
30

Import
168
168
600
168
336
150
16.000
3.025
200
1.200
9.500
2.500
750
900
5.000
2.000
1.765
2.900
5.500
1.505

Resum de plens
22704 920
Manteniment informàtica
48301 338
Subvencions festes nuclis
61000 155
Cantallops
62202 340
Camp de futbol
62205 340
Pista de Ca l’Avi
62207 170
Camí de Can Bas a Ca l’Avi
68000 340
Adquisició terreny camp futbol
48900 912
Subvencions altres entitats
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT
FINANÇAMENT
Baixes de crèdits
Partida
Explicació
21301 151
Maquinària i estris
21200 151
Edificis i altres construccions
21600 920
Equips informàtics
22602 912
Publicacions periòdiques
22604 920
Jurídics i contenciosos
22614 170
Poda
22700 162
Recollida brossa
22700 163
Neteja viària
22700 920
Neteja edificis
22702 151
Estudis, projectes i valoracions
46300 920
Mancomunitat Penedès-Garraf
46301 163
Mancomunitat Alt Penedès
77000 161
Cassà
21200 321
Edificis i altres construccions
61000 170
Arranjament Can Batista
Total baixes de crèdits
Majors ingressos
45083
Eleccions al Parlament 2012
46109
Diputació ajut dèficit serveis
48000
Equips de futbol
75000
Generalitat Cantallops
75010
Generalitat plaça Sant Isidre
76000
Diputació camp futbol
76001
Diputació treballs cadastre
78000
Transferències de particulars
Total majors ingressos
Menors ingressos
45082
Generalitat llar d’infants
75008
Generalitat memòria històrica
91303
Operació crèdit ORGT
Total menors ingressos
TOTAL BAIXES, MAJORS I MENORS INGRESSOS
Aprovat per unanimitat.
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4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI 2013

6.000
1.300
3.053
76.030
12.673
17.360
15.000
1.000
186.751

L’Ajuntament de Subirats aprovà provisionalment en sessió plenària de 29 d’octubre de 2012 la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici de 2013.
En el termini d’exposició pública s’hi han presentat al·legacions i
peticions diverses; algunes han estat acceptades i es detallen a
continuació, havent estat refusades la resta:
- Servei de Medi Ambient: es proposa introduir un nou epígraf en
l’article de la quota tributària incorporant l’adquisició de bosses
compostables i cubells per a la recollida de fracció orgànica i el
porta a porta.
- Servei de Medi Ambient: es proposa introduir un nou redactat
en les bonificacions dels vehicles elèctrics, híbrids i que utilitzin
gas.

Import
3.000
7.779
2.505
3.000
8.000
3.000
4.300
2.300
2.400
9.000
3.000
1.400
5.000
13.000
3.755
71.439

- Regidoria d’Ensenyament: disminuir el preu del material de la
llar d’infants, distingint els períodes de tot el curs o des de gener
fins a juny.
- Al·legació de Marcos Pérez López: afegir un concepte més en
l’apartat de bonificacions que regula l’ordenança de la llar d’infants per a alumnes amb algun tipus de disminució sensorial reconeguda oficialment.
- Estimades parcialment les del grup municipal d’APS-CUP pel
que fa a bonificar fins al 100% els vehicles de les entitats de
protecció civil i ADF, i l’al·legació feta en relació a l’ICIO, d’acord
amb l’informe emès pel tècnic Jordi Zapater, d’introduir una bonificació del 95% per a les instal·lacions, construccions i obres que
incorporin sistemes d’aprofitament d’energia tèrmica o elèctrica
de fonts d’energia renovables com la solar, eòlica, geotèrmia o
la biomassa.
La proposta s’aprova amb sis vots a favor (CiU i Grup M. Socialista), tres abstencions (ERC i PP) i dos vots en contra (APS-CUP).
5. RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU, TITULAR I
SUBSTITUT

1.590
29.557
900
10.802
35.369
76.030
25.065
15.621
194.934

Havent sol·licitat el seu relleu i després de llargs anys de servei
a la comunitat l’actual, jutge de pau, Salvador Julià, d’acord amb
el Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
es va donar a conèixer que qualsevol interessat podia sol·licitar
per escrit la seva elecció. Les vacants també s’han anunciat mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal, havent-se presentat les sol·licituds de Conxita Edo
i Raventós per a la plaça de jutge titular i de Josep Puig Catasús
per a la plaça de jutge substitut, les quals contenen les condicions
identificatives i de capacitat i compatibilitat de cadascun d’ells.
En conseqüència s’aprovà per unanimitat l’elecció de Conxita Edo
Raventós com a jutge de pau de Subirats i de Josep Puig Catasús
com a jutge substitut.

-29.557
-25.000
-25.065
-79.622
186.751

6. DESAFECTACIÓ D’HABITATGES DE MESTRES
Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per procedir
a la desafectació dels béns demanials consistents en els immobles ubicats als nuclis de població de Can Batista i de Can Rossell
adscrits als serveis públics d’escoles i cases dels mestres.

3. PARTICIPACIÓ EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS PER A L’ANY
2012

La resolució de 26 de juny de 2012 de la directora dels Serveis
Territorials d’Ensenyament va estimar i autoritzar la sol·licitud de
l’ajuntament de Subirats.

A la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’estableix la participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya
dels municipis.

Amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, s’acordà desafectar l’antiga escola de
Can Rossell i l’antiga escola de Can Batista

D’aquesta participació hi ha un tram que s’anomena supramunicipal, que l’Ajuntament ha de decidir com es reparteix entre les
entitats supramunicipals en què participa. Per a l’exercici de 2012
és de 5.111,52 € i es proposa al Ple de la Corporació destinar-lo a
la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès per tal de finançar
part dels serveis que ens presten i que, en la seva part corresponent, sufraga l’Ajuntament de Subirats.

7. CONTRACTE DE LLOGUER DE L’ANTIC HABITATGE DE
MESTRES DE CAN ROSSELL
Atesa la desafectació aprovada en el punt anterior de l’antiga casa
del mestre de Can Rossell, amb motiu de la petició de Francesc
Dorado presentada davant l’Ajuntament amb data 22 de juliol de
2011, actuant en el seu propi nom i interès, demanant un comptador d’aigua per la casa de mestres de Can Rossell, on ha viscut
des del 1982, va manifestar la seva voluntat de seguir residint al

Aprovat per unanimitat.
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Resum de plens
Es va aprovar definitivament l’alteració del tram del camí de Can
Savall a Can Rossell: de 331 m de longitud, d’amplada compresa
entre 2,50 i 3,00 m i 933 m2 de superfície i alhora el projecte d’execució esmentat, disposant la pertinent modificació de l’inventari
de béns i al Registre de la Propietat i la modificació jurídica que
aquest acord comporta.

municipi de Subirats i mantenint com ha fet fins ara l’habitatge en
bones condicions.
Vist que la proposta efectuada suposa un benefici tant per al municipi com per als seus habitants, així com per al propi bé patrimonial, es mantindrà l’habitatge en bones condicions, a càrrec de
l’interessat, i restarà en benefici de la propietat.

Aprovat amb nou vots a favor (CiU, Grup M. Socialista i APS-CUP)
i dues abstencions (ERC).

S’aprova la renovació del contracte amb un lloguer mensual de
150 € i per tant el preu de l’arrendament ve determinat no solament pel lloguer mensual proposat, sinó per la conservació i renovació de l’immoble i de les despeses de manteniment.

12. DONAR COMPTE DEL CONVENI URBANÍSTIC AMB ELS
SENYORS PUIGFEL I LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE CAN ROSSELL, DEL CONVENI URBANÍSTIC
AMB LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT,
S.A. I DEL CONVENI URBANÍSTIC AMB L’ORDE HOSPITALARI
DE SANT JOAN DE DÉU.

Aprovat per unanimitat.
8. EXPROPIACIÓ DE LA PISTA DE CA L’AVI
Per acord plenari de data 17 d’octubre de 2011 s’aprovà inicialment i se sotmeté a informació pública la relació detallada de
béns i drets a expropiar en l’expedient de l’expropiació dels terrenys destinats a la pista de Ca l’Avi.

En síntesi aquests tres convenis es refereixen:
El primer a la introducció al nou POUM de l’edificabilitat d’11 habitatges nous a la urbanització de Can Rossell a favor dels Srs.
Puigfel i el seu compromís en contrapartida de reduir en un 45%
l’import signat pels veïns de la urbanització per la compra necessària dels terrenys destinats a zona verda propietat dels primers.

Transcorregut el temps que la llei marca i havent fet els tràmits
legals pertinents, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la
relació de béns i drets a expropiar i ocupar els terrenys.

El segon per a l’autorització a través del nou POUM de la construcció d’un complex de característiques sanitàrio-hoteleres a l’indret
de l’antiga bòbila de Can Rossell i que comportarà de forma obligatòria per a la propietat el sanejament de la zona, la integració
paisatgística i respectuosa del projecte amb el medi de l’entorn i
la cessió pública d’una part de les basses i terrenys circumdants.

Alhora prosseguir els tràmits d’expropiació i altres obligacions legals que el procediment exigeix.
Aprovat per unanimitat.
9. DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES DESENVOLUPADES AL CENTRE CULTURAL I RECREATIU DE CA L’AVI

El tercer comporta també, a través d’un conveni urbanístic amb la
propietat de la finca i habitatges de Mas Escuder, la cessió de la
propietat dels terrenys del camp de futbol de Can Cartró a l’Ajuntament de Subirats.

Per tal de bonificar en un 95% la quota de l’impost de les obres
realitzades al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi, cal que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin i així es proposa al Ple.

El Ple en queda assabentat.
13. ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE CAN BAS A LA
CARRETERA DE CA L’AVI. QUOTES DE PARTICIPACIÓ I ADJUDICACIÓ D’OBRES

S’aprova per unanimitat.

En data 1 d’agost de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar la
Memòria Valorada de l’“Arranjament del camí públic de Can Bas a
la carretera de Ca l’Avi” per un import de 17.356,72 € (IVA inclòs),
en què Pere Ventura i Família S.L. realitza una aportació en concepte de reinversió de la bonificació obtinguda per a la llicència
de soterrament de línies de 5.054,89 € i en concepte de longitud
de façana de 6.037,81 €. que sumen un total d’11.092,70 €. Per
part del difunt germà de Pere Ventura, Xavier Ventura Vendrell,
l’aportació en concepte de longitud de façana és de 4.528,35 €.
La resta, equivalent al 10% del cost total,, és aportada per l’Ajuntament.

10. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT VOCALS DEL SECTOR
PRIVAT, VICEPRESIDENT I TRESORER DEL PATRONAT DE TURISME
Vista la petició formulada pel Patronat de Turisme de Subirats, la
qual és explicada per la regidora Maite Catasús, i d’acord amb
l’establert a l’article 9.3 dels estatuts que el regeixen, el qual assenyala que “els vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament
entre persones professionalment qualificades en relació amb les
finalitats i activitats del Patronat”, es proposa renovar els representants dels sectors vins i caves i allotjament i restauració d’acord
amb els candidats presentats per cada un dels sectors:

En data 14 de novembre de 2012 Pere Ventura Vendrell, en representació de la mercantil “Pere Ventura i Família S.L.”, demana
assumir al seu càrrec la quota corresponent al seu germà Xavier
Ventura Vendrell per raó de la seva defunció.

- Sector vins i caves
Titular: Eudald Massana (Vins i Caves Eudald Massana Noya)
Titular: Joan Carol (Cellers Carol Vallès)
Suplent: Toni Albet (Albet i Noya)
Suplent: Josep Viejo (Vins i Caves Olivé Batllori)

En data 8 de maig de 2012 i amb pressupost número 87 es va
presentar oferta per a l’execució dels treballs esmentats per part
d’Excavacions Extesa, havent consensuat prèviament amb els
serveis tècnics municipals l’abast i les característiques de l’actuació ajustada a la memòria abans esmentada.

- Sector allotjament i restauració:
Titular: Evarist Gisbert (Hotel-Restaurant Sol i Vi)
Titular: Montse Massana (Casa Rural Cal Masana de la Plaça)
Suplent: Santi Amigó (Restaurant Cal Xim)
Suplent: Mònica Vendrell (Restaurant el Celler d’Ordal)

D’acord amb la petició formulada per Pere Ventura i Família S.L.,
i segons el disposat al RDL 3/2011 de 14 de novembre de 2011,
que regula els contractes del sector públic, es pot fer l’adjudicació
directa de les obres per raó de la seva quantia i característiques a
la citada empresa i procedir a tots els tràmits complementaris de
control de l’execució i el seu pagament.

Aprovat per unanimitat.
11. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ALTERACIÓ DELS TRAÇATS
DELS CAMINS PÚBLICS DE SAVALL A CAN ROSSELL I DE
SAVALL A LA BARDERA

14. MOCIONS:
Moció presentada pel grup de Convergència i Unió: “Manifest
institucional: Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones”.

Aprovada inicialment el dia 24 de setembre de 2012 l’alteració
dels camins i el projecte redactat per l’equip tècnic Hèlix Arquitectes SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de
24.476,11 euros i havent fet els tràmits d’exposició pública i publicació al BOP.

La moció presentada inicialment pel grup de CiU l’assumeixen
tots els grups municipals i la fan seva de forma conjunta.
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fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment
treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.

Esmenta una vegada més el rebuig a la violència masclista i la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la. La condemna enèrgica de l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant
a Catalunya com arreu del món, i la nostra repulsa davant totes les
manifestacions de violència, física, psicològica, econòmica, social
o estructural, que impedeixen a les dones exercir els seus drets
com a ciutadanes.

Es fa necessari, però, seguir treballant i invertint esforços en la
prevenció i la sensibilització social i cal fer una aposta clara per les
polítiques d’igualtat que permetran a dones i homes concebre un
pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia
social, havent desplegat per a això una xarxa de recursos i serveis
especialitzats a tot el territori per posar a l’abast de les dones en
situacions de violència masclista i els seus fills i filles instruments
d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Malgrat els moments difícils que vivim, es fa necessari fer palès que les polítiques
per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de
la violència masclista són innegociables i imprescindibles.

Crida contra totes aquelles manifestacions i comportaments que
atempten contra la integritat física i psicològica de les dones pel
simple fet d’haver nascut dones i que, més enllà de la injustícia i la
crueltat, representa un gran impediment per assolir la democràcia
plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.

És per tot això que, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i refermar el nostre compromís.

La societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. S’ha
d’expressar en la voluntat política del Govern de la Generalitat,
dels ajuntaments i les diputacions, però també en la tenacitat i la

Aprovada per unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21 DE GENER DE 2013
4. MOCIONS

1. APROVACIÓ DEL DESISTIMENT I NOVA CONTRACTACIÓ
DE L’OBRA “AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL DE SAN PAU
D’ORDAL”

Moció presentada pel grup de Convergència i Unió: “Defensa
del model d’escola Catalana”

A causa de diversos incidents, es proposà desistir (anul·lar) el
procés licitatori de l’obra “ Ampliació del cementiri de Sant Pau
d’Ordal” es proposà desistir (anular) i tornar a iniciar el procediment per contractar les obres.

El grup municipal de CiU, al qual s’afegeixen la resta de grups
municipals, excepte el PP, presenten a debat i votació la proposta
que tot seguit resumim:
L’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de
desembre als consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya ja que pretén modificar la Llei Orgànica d’Educació (LOE) que dóna el mateix rang a l’assignatura
de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials,
i que la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava
que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent
el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.

Això comporta la redacció d’un nou plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i retornar la documentació presentada pels licitadors del procediment anul·lat.
Aprovat per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PEL COBRAMENT DE LES QUOTES ALS
VEÏNS DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ I DE LA URBANITZACIÓ
CASABLANCA SUD
El 29 de maig de 2003, la Comissió de Govern va acordar sol·
licitar als propietaris de les parcel·les incloses a l’àmbit de la Unitat d’Actuació “Casablanca Sud” l’ingrés de 100 € com a avançament a compte de les despeses del Registre de la Propietat.

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, pel fet d’assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües en
finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats
de les proves d’avaluació efectuades i durant més de 30 anys el
model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. Per això
es proposa a l’Ajuntament de Subirats l’adopció dels següents
ACORDS:

El 2 de juliol de 2012 el Ple va aprovar inicialment la imposició de
quotes urbanístiques corresponents al Projecte de Reparcel·lació
del Polígon d’actuació de Casablanca Sud.
S’han rebut 14 al·legacions bàsicament relatives a errors en el
nom de la propietat afectada, sigui per errors registrals, sigui per
compravendes efectuades sense haver encara elevat a públiques
les transaccions al registre.

Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.

A la vista d’això i de l’informe tècnic s’aprovà definitivament la imposició i ordenació de les quotes urbanístiques esmentades.

Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme
per defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.

Aprovat per unanimitat.
3. APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS

Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que
és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de
llengua, assolint tots el perfecte coneixement del català i del castellà.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ens ha
comunicat la subvenció concedida a l’Ajuntament de Subirats per
a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 20112012 que ascendeix a de 65.000 €, que repartits entre els centres
queda de la següent forma:
a) Llar d’infants de Lavern . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Llar d’infants de Sant Pau d’Ordal  . . . . . . . .
c) Llar d’infants d’Ordal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.800 €
31.200 €
13.000 €

Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

Aquest any la subvenció es formalitza mitjançant un conveni que
finalitzarà el 30 de novembre.

Aprovada amb 10 vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC,
APS-CUP, Grup Municipal Socialista i amb la única abstenció del
grup municipal del PP.

Aprovat per unanimitat.
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Que llegir no ens faci perdre l’escriure
Cal treballar més que mai. Són temps difícils. Tot i això,
l’única manera de construir un futur millor és imaginant-lo,
apostar per ell. Avançar en una direcció. Fer. Des del govern del municipi de Subirats hem demanat i escoltat a
totes les forces polítiques del municipi idees per avançar
en un objectiu que ens uneix a tots. El bé comú de tots els
veïns i totes les veïnes.

Quan les bones intencions no van acompanyades de programes amb accions contretes pel municipi, el que tens al
final és precisament això: un catàleg de bones voluntats i
poca cosa més.
Sincerament hem d’agrair que amb la resta de grups municipals arribéssim a consensuar un seguit de propostes,
i la decisió de prioritzar que en aquests moments difícils
ens centréssim en obres bàsiques per al municipi com són
les depuradores de Cantallops, Can Cartró, Ca l’Avi, les
millores en la xarxa de distribució de l’aigua en alta i les
obres de la plaça de Lavern, al costat del centre.

Des que fa dos anys que el grup de CiU vam ser escollits
per portar el govern de l’Ajuntament, hem tingut com a
premissa que tots els partits, en la seva decisió i voluntat,
se sumessin a l’acció constructiva de la política municipal.
Som aquí per fer que les coses passin.

Aquestes obres vénen a completar les que l’Ajuntament,
a l’anterior Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, encara no
ha acabat i que provenen de subvencions sol·licitades per
l’anterior equip de govern, com són l’ampliació del cementiri de Sant Pau, urbanitzar el sector est de Lavern, la pista
de Ca l’Avi i la urbanització del barri de la Guàrdia.

Dit això, malauradament, hi ha grups municipals que no
s’han volgut sumar en cap moment a l’acció política del
govern en la construcció d’un municipi millor. Quan hem
demanat propostes, no las han fetes; quan hem volgut arribar a consensos, no s’hi han volgut sumar. Han decidit
situar-se estàticament a l’oposició. Qui defensa la participació ciutadana cau en una gran contradicció quan evita
l’acord, el consens i la creació conjunta de propostes.

El que va resultar ser un consens majoritari per tots els
grups de l’Ajuntament, va comptar amb l’abstenció d’un
grup municipal. No va veure encertat sol·licitar aquestes
subvencions! Algú ho entén? Demanar mai no ha fet pobre, i menys en obres com aquestes, o és que entre les
obres sol·licitades creuen que n’hi ha que no són necessàries? No cal construir les depuradores que fan falta al
municipi?

Ple de sol·licitud de propostes
Al darrer Ple municipal s’havia d’aprovar sol·licitar les subvencions que calia demanar per als quatre propers anys al
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya
(període 2013-2016).

No entenem, des de CiU, aquesta actitud, cal dir que estem orgullosos d’haver aconseguit l’entesa amb les altres
forces municipals. Sortosament la votació per demanar
les subvencions per construir les depuradores i les altres
obres a incloure al PUOSC van ser aprovades per 9 vots
a favor. La sol·licitud de la subvenció es va aprovar amb
un ampli consens i esperem que les obres per al període
2013-2016 siguin subvencionades en gran part i es puguin dur a terme en aquest mandat municipal o al proper.

Dins la divergència pròpia i normal de cada grup municipal, amb la voluntat d’apropar i consensuar programes
electorals, vam sol·licitar i realitzar reunions amb tots el
grups municipals per elaborar un programa conjunt de
projectes a subvencionar.
Un dels grups municipals no va presentar cap proposta
per al municipi. Absolutament cap, ni una. Algú que porta
dos anys a l’Ajuntament no es pot excusar en la participació ciutadana per no aportar ni construir res. Han tingut
dos anys per recollir propostes, per fomentar la participació ciutadana en aquest sentit i el resultat és aquest: dos
anys després, no tenen cap proposta a fer. I més enllà
de no presentar les propostes se situen al marge del consens de totes les forces polítiques de l’Ajuntament. Al final,
se situen al marge del compromís amb els veïns i amb
aquells qui van demanar representar-los.

Esperem, també, que el seny s’imposi i si algun dia tenen
l’opció de governar no desaprofitin les subvencions, que
de l’acció política en facin un compromís ferm i valent, ja
que la participació no és una eina finalista sinó que ha
d’anar acompanyada d’un pla d’acció final.
Com deia Picasso: “Que la sort t’atrapi treballant”. Gràcies
per l’esforç, el diàleg i la voluntat d’entesa de totes les forces polítiques implicades a fer un municipi millor. El poble
segueix caminant.
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Què volen aquesta gent...
“...Tots sabem la situació en què vivim. Perquè ho patim.
Som governats per lladres, corruptes i incompetents que
van camí de privar-nos dels nostres drets més bàsics,
d’anar cap enrere en lloc de progressar i de donar una
vida digna només a qui té diners.”

imputat per la justícia i que el seu finançament vingui donat per les quotes dels seus militants i les aportacions dels
seus càrrecs electes.
El dia que la “rojigualda” va penjar de la façana de
l’Ajuntament

Qui de nosaltres no subscriuria aquest text? Correspon al
contundent discurs d’una alumna de l’institut de secundària Lluís Vives de València, en el concert de commemoració de l’aniversari de l’anomenada Primavera Valenciana.
Resum amb precisió i cruesa la realitat que ens toca viure
o almenys la realitat subjectiva que dia rere dia anem construint tot mirant/escoltant informatius i llegint la premsa.

Com possiblement molts sabeu, el pont sobre la carretera N-340 d’Ordal es troba en un estat força preocupant.
L’estudi-pressupost fet per l’Ajuntament preveu que caldrà
una inversió propera als 60.000 euros per arranjar-lo. S’ha
informat l’administració titular de la N-340 –Ministeri de Foment– d’aquesta necessitat urgent, però sembla que no
volen fer-se’n càrrec adduint que el pont el va construir i
finançar la població d’Ordal. Quines penques! Una mostra
més del menyspreu del Govern espanyol per tot allò que
fa referència a Catalunya i la seva gent.

Les afirmacions de la Clara Dies –així es diu la noia valenciana– ens haurien de fer reflexionar. Des d’aquest racó
d’ERC creiem que s’ha de produir una regeneració profunda de la política i de bona part dels polítics en paral·lel al
procés ferm i decidit de la nostra recuperació de sobirania
nacional. S’ha de recuperar la confiança de la població en
els seus governants. No ens podem permetre que –com
diu la Clara– lladres, corruptes i incompetents frustrin el
nostre somni de llibertat nacional, justícia social i dignitat
personal.

El dia 8 de febrer es va dignar visitar el nostre municipi
–per parlar del tema del pont, imaginem– el subdelegat
del govern Emili Ablanedo. No ha promès res, però diu
que mirarà de “col·laborar” en les despeses de la reparació del pont... El “preu” d’aquesta generosa oferta va ser
l’obligació de penjar la bandera d’Espanya a la façana del
nostre Ajuntament per rebre el Sr. Ablanedo. Calia un acte
de submissió com aquest? Qui n’ha estat el responsable?

Volem fer constar, no obstant, que no es pot afirmar que
TOTS els partits polítics siguin i funcionin de la mateixa
manera. No és una qüestió menor el fet que Esquerra Republicana de Catalunya no tingui cap representant polític

Vivim temps difícils i les formes són importants.
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Programa Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC),
una oportunitat per a la participació
Des de les Candidatures d’Unitat Popular es defensa el
procés contrari. La descentralització i la municipalització
de serveis, és a dir, recuperar serveis que s’han privatitzat,
i una major capacitat de gestió (més recursos) i decisió
des dels municipis, des de la proximitat. A partir d’aquí,
si cal unir esforços amb altres municipis, fent agrupacions o mancomunant-se, es pot decidir des dels mateixos
municipis, com es va fer fa anys amb el cas de l’Escola
Intermunicipal i s’ha fet amb altres serveis com la portada
d’aigües o la planta de reciclatge. Haurem d’estar atents i
defensar els municipis i la democràcia.

Tal i com vam informar a El Carreró, s’ha perdut una bona
oportunitat per generar dinàmiques de participació ciutadana a l’hora de decidir futures inversions. Certament en
un municipi com el nostre pot resultar més complex que
en altres però entenem també que és un exercici de transparència i democràcia directa, una oportunitat per implicar el conjunt del municipi i entendre la dificultat de donar
prioritats quan no hi ha recursos per arribar a tot arreu. En
aquest sentit el govern ha fet el pas d’informar els diferents
grups polítics i ha estat receptiu. El que demanem és fer
un pas més i fer-ne partícip el conjunt de la població. No
ens serveix l’excusa que és molt difícil sense ni tan sols
intentar-ho.

El cavall de Troia al Parlament
Ara que ja han passat uns dies de les eleccions i s’ha començat la nova legislatura al Parlament, des de l’APS-CUP
valorem de forma molt positiva els resultats que es van
obtenir. A Subirats i al conjunt del Penedès, hem rebut un
suport important i cal agrair a tothom qui ens va donar
confiança, sabent que era una aposta difícil, amb poca
incidència mediàtica i que hi havia el risc de quedar fora
del Parlament.

Recentralització i afebliment democràtic
Darrerament tant el govern central com el govern autonòmic estan treballant per reformar lleis que afecten directament l’autonomia i la capacitat de decisió dels municipis.
S’argumenta aquest fet per tal de reduir despeses i assolir
els objectius de dèficit de l’Estat però finalment, darrere de
tot, s’hi amaga un model de desmantellament progressiu
de l’administració pública i recentralització del poder polític. Això beneficia el procés de privatitzacions i una política cada cop més allunyada del poble, amb institucions
com la Diputació farcides d’assessors nomenats per diferents partits. Ja fa temps que hem pogut comprovar que
la privatització no és necessàriament ni millor ni més econòmica, i molt menys democràtica, sobretot quan acaba
sent dominada per grans grups empresarials que només
persegueixen el lucre. El cas de la sanitat n’és un gran
exemple i si mirem més a prop, amb el cas de la Residència d’Avis de Pacs, tenim un exemple més de mala gestió
i lucre d’algunes empreses.

Si diem que els 3 diputats són el cavall de Troia és sobretot perquè la força principal del canvi de model que
entre tots hem de tirar endavant és al carrer. La tasca dels
diputats és obrir les portes del Parlament i aprofitar-ne el
ressò, però la força per fer front a la política de retallades,
denunciar la corrupció i avançar en la transformació cap
a una societat més lliure, més justa, més ecològica i des
dels pobles, és la gent. És de tots i cadascun de nosaltres
i el treball organitzat. Com sempre estem oberts a la vostra participació en allò que pugueu aportar d’experiència,
coneixements i saviesa popular per enriquir la feina que
tenim per davant. És l’hora del poble.
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GRUP
MUNICIPAL
SOCIALISTA

Ara la “culpa” és dels ajuntaments
En aquest temps convuls que ens ha tocat viure, el govern
espanyol planteja una nova llei de règim local que d’entrada podria estar bé, però tenen la barra i la poca vergonya
de justificar-ho com si els ajuntaments i la compensació
econòmica dels electes fossin els culpables del desgavell
econòmic.

a Catalunya arran del Decret de Nova Planta, quan vam
perdre del tot les nostres llibertats el 1714.

Del deute global de les administracions només un 3,5%
correspon als ajuntaments i d’aquest la quarta part és de
l’ajuntament de Madrid.

Baixa del PSC del regidor del Grup Municipal Socialista

La nova onada centralitzadora és una reproducció moderna i disfressada de l’esperit franquista, ressuscitat sota la
pell de be d’una pretesa eficiència econòmica.

Tot i que s’emmarqui més en el pla personal, i que en res
afecta a l’Ajuntament, haig de fer saber als veïns de Subirats, com vaig comunicar-ho a la resta de regidors, que
el 14 de desembre de l’any passat vaig demanar la meva
baixa del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Voler suprimir regidors i treballadors públics per estalviar és, com sempre, la xocolata del lloro. Demagògia populista i l’excusa per tornar cent anys enrere, on només
els terratinents, els cacics i les classes privilegiades que
gaudien de l’accés a l’educació i vivien de rendes, podien
dirigir el govern i l’administració del país.

Malgrat que algú poc informat pugui haver dit que el pacte
de govern a Subirats perdia la seva validesa, el cert és
que la meva responsabilitat com a regidor davant dels veïns de Subirats segueix igual. Defensaré tant el pacte que
es va fer entre els dos grups municipals, com el compromís que representa el programa electoral pel qual em vaig
presentar a l’Ajuntament.

Una anella més de la cadena que es va estrenyent. Primer
han saquejat les caixes d’estalvi, després han rebaixat la
despesa de sanitat mentre retallen el dret fonamental a
l’educació, després han apujat tots els impostos indirectes
encapçalats per l’IVA, que són els que recauen per igual
sobre pobres i rics, després han legislat a favor de monopolis abusius com les companyies elèctriques o la banca
que ha enredat a mig país amb les hipoteques i productes
financers d’alt risc.

L’escó de regidor és personal i el Grup Municipal Socialista de Subirats, del qual sóc l’únic membre, segueix igual,
en res ha canviat la meva ideologia i la creença en les
bases ideològiques d’aquell PSC del qual vaig ser fundador i delegat en el Congrés d’Unificació dels socialistes
catalans el 1978.

Finalment, amb la recaptació d’impostos i amb els diners
que els europeus deixen a l’Estat espanyol, ajuden a un
sistema bancari que com una sangonera xucla l’estalvi de
tot el país sense cap mena de consciència social, ni interès a salvar i potenciar el sector productiu.

En tot cas, i m’ha dolgut molt, la meva consciència davant algunes posicions d’altra banda respectables del
PSC, que en aquest moment no comparteixo, m’han portat
a prendre aquesta decisió. Amb respecte a les opcions
que adoptin altres companys amb els qual m’uneixen el
respecte i l’amistat personal, que està pel damunt dels reglaments dels partits, vull aclarir la meva decisió als ciutadans de Subirats. Lamento el to del comunicat de la Federació Penedès-Garraf del PSC, on diu que es desvincula
de les decisions que jo pugui prendre al si de l’Ajuntament
de Subirats. En el fons em tranquil·litza, però que sàpiguen els ciutadans de Subirats que algunes decisions que
a nivell català, i sobretot espanyol, pugui prendre el PSC
tampoc compten amb el meu suport ni s’identifiquen amb
la meva persona.

Qualsevol petita i mitjana empresa es deixa caure sense
miraments, mentre els pocavergonyes, els lladres i els
mals gestors de la banca se segueixen repartint beneficis
i sous milionaris que després s’emporten per la porta del
darrere a paradisos fiscals, amb la connivència de partits
esclerotitzats i cúpules directives que es mouen en massa
casos només pel lucre personal i a qui un sistema judicial
lent i inoperant els permet eludir la seva responsabilitat.
Ara la “gran solució” és podar els ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà que manté amb penes i treballs serveis bàsics dels quals s’han desentès administracions superiors.

Seguiré, doncs, fins acabar aquesta legislatura fent la feina a la qual m’he compromès sempre i quan, evidentment,
segueixi comptant amb la confiança de la resta de companys de l’equip de govern.

I per adobar-ho proposa a més a més mesures centralitzadores, delegacions de control de l’Estat que no deixen
de ser una reproducció d’aquells virreis castellans del renaixement o dels funcionaris espanyols que es van enviar

Lluís Ràfols, regidor del Grup Municipal Socialista
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Subirats som tots
L’11 de febrer de 2013 ens va visitar el subdelegat del Govern d’Espanya, Emilio Ablandero, amb l’objectiu de posar
fil a l’agulla a diverses reivindicacions que els veïns i les
veïnes de Subirats porten reclamant des de ja fa molt de
temps.

- Impulsar l’economia local amb un desenvolupant integral
de la promoció econòmica, dotant el Patronat de Turisme
com a motor de la dinamització de Subirats.
Són moltes les necessitats dels veïns i les veïnes de Subirats a les quals s’ha de donar resposta, estem en temps
difícils, però hem de ser capaços de tirar endavant projectes per desenvolupar el nostre municipi. És per això, com
dèiem al principi, que la visita del subdelegat del Govern
d’Espanya també va tenir com a objectiu trobar la millor
solució a un punt negre de les nostres carreteres com és
la N-340 a l’alçada de Sant Pau d’Ordal.

En particular, es va obtenir el compromís de buscar solució a la passera d’Ordal, una queixa que no és nova per
part del veïns d’Ordal però que no trobava resposta per
part de l’administració. Avui, aquesta resposta ha arribat
de la mà del Partit Popular i amb una aposta clara i decidida per part de la Delegació de Govern.
Aquest és l’objectiu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament, encapçalat per la regidora Dolors Morera, buscar
solucions als problemes reals i deixar de banda les quimeres i cortines de fum que no fan altra cosa que dificultar el
dia a dia dels subiratencs.

Un dels altres punts importants per al Partit Popular és el
Castell de Subirats, emblema de tots els subiratencs, eix
d’unió del nostre passat i del nostre present. Ha de ser un
referent no només a la comarca sinó a tot el país, per això
vam demanar al subdelegat del Govern que realitzi totes
les gestions necessàries per aconseguir l’1% cultural del
Ministeri de Foment per a la rehabilitació i adequació del
complex del Castell de Subirats.

El Partit Popular seguirem treballant al costat dels nostres
veïns, i buscant solucionar els problemes que realment
ens afecten, com són:
- La recollida de brossa porta a porta.

Creiem que SUBIRATS SOM TOTS, no és d’un partit polític ni molt menys de dos, TOTS el conformem i el fem, o
així almenys ho intentem, fer-lo cada dia millor. Per aquest
motiu ara toca buscar l’esforç de tots, tirar ponts de col·
laboració per aconseguir trobar totes les solucions als problemes que ens afecten.

- La seguretat ciutadana, cada cop patim més inseguretat
als nostres nuclis, més robatoris i més vandalisme, toca
buscar solucions per garantir la seguretat del municipi.
Per això el PP ha proposat un conveni amb els Mossos
d’Esquadra per tal de tenir-los passejant per Subirats,
dotant així de més seguretat Subirats.

38

Agenda cultural

56

29 DE MARÇ

març 2013

14 D’ABRIL

• A les 6 h, caminada de Ca l’Avi a Montserrat. Sortida
des de la plaça Sant Joan.

• Festa de l’arbre a Ordal.

21 D’ABRIL

5, 6 I 7 D’ABRIL
FESTA MAJOR DE CAN ROSSELL

• Cursa del Morrut a Ordal, primera cursa d’orientació
per les muntanyes d’Ordal.

Divendres 5
• Sopar de germanor i representació del grup de teatre
de Can Rossell.
Dissabte 6
• A les 16 h, campionat de truc i campionat de coques
casolanes.
• A les 17 h, Puntaires de Sant Sadurní.
• A les 18 h, espectacle d’animació infantil i, tot seguit,
xocolatada.
• A les 24 h, ball amb Almas Gemelas.
Diumenge 7
• A la tarda, exposició artística de les obres dels alumnes
del Taller de Pintura de Can Rossell.
• A les 19 h, ball.

DEL 26 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
FESTA MAJOR DE CAN CARTRÓ
Divendres 26
• A les 21 h, castell de focs i pregó. Seguidament,
aperitiu.
• A les 23 h, dansa del ventre.
Dissabte 27
• A les 9 h, batucada i botifarrada.
• A les 11 h, torneig de ping-pong i futbolí.
• Tallers i jocs infantils.
• A les 17 h, partit de futbol del Can Cartró.
• A les 20 h, tast de vins i caves.
• A les 23 h, nit de ball.
Diumenge 28
• Durant el matí, fira d’artesans.
• A les 11.30 h, missa i cant coral.
• A les 12.30 h, cercavila.
• A les 17 h, espectacle infantil.
Dimarts 30
• A les 23 h, nit brasilera.
Dimecres 1
• A les 11 h, futbol de solters vs casats.
• A les 13 h, concert-vermut.
• A les 19 h, teatre.
• Traca fi de festa.
Dissabte 4
• A les 16 h, campionat de truc.
Diumenge 5
• Trobada de plaques a Cava Carol.

FESTA MAJOR DE TORRE-RAMONA I EL REBATO
Dissabte 6
• A les 21.30 h, sopar de veïns.
• A les 23 h, actuació musical.
Diumenge 7
• A les 13 h, missa solemne.
• A les 18 h, festival infantil.
• A les 19.30 h, xocolatada per als menuts i cava per als
adults.

7 D’ABRIL
• A les 08.30 h, 1a Cursa de Muntanya Correbocs
d’Ordal.

12, 13 I 14 D’ABRIL
FESTA MAJOR DELS CASOTS
Divendres 12
• A les 21.30 h, sopar popular i, després, actuació de
l’humorista Ramon.
Dissabte 13
• A les 17.30 h, trobada de puntaires de Sant Sadurní.
• A les 18 h, XV Concurs de Pastissos i, a continuació,
xocolatada per a tothom.
• A les 23 h, actuació dels Diables de Sant Pau d’Ordal.
• A les 23.30 h, ball de nit amb l’Orquestra Melodia.
Diumenge 14
• De 9 a 11 h, caminada popular.
• A partir de les 9 h, botifarrada popular.
• A les 11 h, campionat de ping-pong.
• A les 13.30 h, vermut popular.
• A les 19 h, ball de vetlla amb l’Orquestra Melodia i, en
acabar, coca i cava per a tothom.

1 DE MAIG
APLEC DEL PA I L’EMPENTA AL CASTELL DE
SUBIRATS
• A les 11.30 h, missa i, seguidament, sardanes.
• A la tarda, animació infantil i visites al castell.

5 DE MAIG
• 2a Festa del Medi Ambient a Lavern.

12 DE MAIG
• Subirats en Flor, recollida del lot de plantes a l’Estació
Vitivinícola de Lavern.

DEL 18 DE JUNY AL 26 DE JULIOL

14 I 21 D’ABRIL I 12 DE MAIG
JORNADA DE PORTES OBERTES A LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS

• Torneig d’estiu de futbol 7 amateur, al camp de gespa
de Sant Pau d’Ordal, inscripcions a la U.E Sant Pau.

Diumenge 14 d’abril
• Llar Els Pardals (Ordal).
Diumenge 21 d’abril
• Llar L’Esquirol (Sant Pau d’Ordal).
Diumenge 12 de maig
• Llar Els Cargols (Lavern).

27 I 28 DE JUNY
• IV Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme.

29 I 30 DE JUNY
• Torneig comarcal infantil de futbol 7.
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L’entrevista
Montse
Ibáñez Llorens
Eres filla d’Ordal?
Vaig néixer a Barcelona, tot i que des de petita ja venia a Ordal, a cal Quim, a la carretera de Barcelona, d’on era filla la
meva àvia materna. Tot i que vivia entre setmana a Barcelona
amb els mes pares i amb els meus tres germans, dues noies
i un noi, hi veníem sovint amb el 600 del meu pare i a voltes
amb el cotxe de línia. De fet es pot dir que els meus amics,
la meva colla de tota la vida és d’Ordal. Amb l’Antoni, el meu
marit, ja ens coneixíem de petits, ja que érem del mateix carrer i fèiem activitats junts.
Els caps de setmana sempre sortíem de Barcelona, dividíem
el temps entre Ordal i Vilanova, d’on era fill el meu pare, i on
alternàvem una part de l’estiu a casa de la meva àvia paterna
i de la meva tieta. Després vam viure també a Vilanova fins a
la mort del meu pare d’accident, quan jo tenia dinou anys, i
aleshores vam tornar a Barcelona. La meva mare, una dona
molt valenta, va reprendre la feina comercial a què es dedicava el meu pare, en el camp de materials i terres refractàries
per a foneria, i va tirar endavant tota la família i els estudis
dels fills, que en el meu cas van ser el magisteri.
Quan vas venir a viure a Ordal?
Quan em vaig casar vaig viure encara a Barcelona, però ja
ben aviat vam venir a Ordal. Feia pocs anys d’això quan em
van proposar d’anar a la llista per a l’Ajuntament, comptant
amb el suport de l’Antonio, el meu marit.
Jo ja havia tingut una vida associativa intensa de ben petita.
A Ordal, darrere del meu pare, que va ser un dels iniciadors
de la recuperació del folklore popular de la festa major, impulsant els primers capgrossos i la iniciativa col·lectiva per a la
construcció dels gegants. També la meva mare participava
en el grup de teatre Terra Baixa, per tant a casa es respirava
aquest ambient i jo per la meva banda he treballat des de fa
més de trenta anys, i encara avui, pels ballets populars de la
mainada. També en la meva etapa vilanovina, dels 15 als 19
anys, vaig pertànyer als centres d’esplai i a l’escoltisme.
Què et va fer decidir d’entrar a l’Ajuntament?
El fet d’entrar a l’Ajuntament i portar Ensenyament i Cultura
va ser per redreçar la situació de declivi en què es trobaven
les escoles de Subirats. A Lavern quasi no quedaven nens
i a les altres escoles n’hi havia pocs, i només es feia fins a
4t de primària i després es traslladaven a Sant Sadurní. Per
sort, amb l’empara dels canvis legislatius i amb una tasca
molt intensa en la qual tothom va posar el coll, professorat,
famílies, la Conselleria i l’Ajuntament, es va assolir el manteniment de les escoles. Després va ser cabdal el compromís de
les famílies de deixar-hi els fills si la concentració de 6è a 8è
es feia al municipi i això es va aconseguir amb la consecució
i consolidació de l’escola i el menjador de Lavern, per seguir
ja després tots plegats a fer l’ESO a la Intermunicipal de Sant
Sadurní.
També es va aconseguir crear la ZER a Subirats, que encara
avui dia es manté i és una de les poques dels serveis territorials de Barcelona comarques.
La tasca va ser difícil, els recursos, pocs, però va ser decisiva la participació de tothom, des del mateix alcalde, l’Antoni
Casanovas, i els companys regidors, el Rafael Hernández, el
Miquel Cols, el Josep Casulleres, el Miquel Triano i els altres

La
Montserrat
Ibàñez Llorens, te
ara 58 anys. Casada i amb un fill
va ser la primera
dona regidora a
l’Ajuntament de
Subirats amb una
candidatura unitària L’Alternativa Municipal per
Subirats del 1983
al 87.

dels quals ara no em ve el nom, com de les associacions de
pares que s’acabaven de crear. Recordo alguns dels pares
com el Josep Baqués, el Jaume Vendrell, el fuster, el Tonet
de Lavern, i molts altres pares i mares que vam treballar tots
junts netejant el menjador que havia funcionat com a casa de
colònies, restaurant i equipant la cuina de la qual se’n va fer
càrrec l’Angeleta. Però el resultat va valer la pena i encara en
fruïm avui.
D’altra banda, es va aconseguir de retruc una relació estreta de convivència entre nens i nenes de tots els pobles que
es veien barrejats a les diverses festes majors, cosa que no
s’havia vist mai fins aleshores, trencant velles rivalitats entre
els nuclis.
També va crear un equip sòlid de mestres que creien en el
projecte, molts dels quals eren fills del municipi, i això els va
ajudar a decidir-se a quedar-s’hi.
Era difícil compaginar feina, família i Ajuntament?
Doncs sí, la dedicació a la tasca del projecte educatiu i el fet
que qui prosseguiria la meva feina era el Serafí Llopart, que
sabia que era capaç de seguir en la mateixa línia, van fer que
pogués demanar el meu relleu.
Jo ja estava força cansada, amb un fill, amb el meu marit amb
molta feina aleshores, però comptava amb el seu ajut i també
tenia la sort de rebre el suport de la meva mare i els meus
sogres. L’estructura administrativa de l’Ajuntament era minsa,
havíem de fer les instàncies moltes vegades nosaltres mateixos, veure les oportunitats d’aconseguir subvencions, fer els
tràmits per demanar-los, trucar a Barcelona, a la Generalitat, a
la Diputació, on fes falta. Tots els dissabtes havíem d’anar-hi,
a més de les hores de després de la feina que hi dedicàvem,
i amb tots aquests canvis educatius em vaig esgotar força,
fins al punt que el darrer any ja quasi comptava els dies que
faltaven per acabar la legislatura. Vaig fer la feina molt a gust
i amb el projecte arrencat vaig creure que l’objectiu amb què
hi vaig entrar s’havia acomplert.
D’altra banda les agrupacions d’electors com la nostra, en
què participava gent de diferent pensament polític, van anar
deixant pas a llistes que es presentaven ja sota unes sigles
determinades, amb la consolidació del sistema de partits a
casa nostra.
Com veus Ordal avui, manté encara l’esperit de poble?
I tant, només cal veure l’ambient que s’hi respira tant per festa
major com en qualsevol altre esdeveniment popular, ja sigui
una botifarrada, una cursa. A la gent, si li dónes un motiu, hi
participa amb ganes.
Doncs que sigui per molts anys.

