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ESPORTS

TURISME

URBANISME

Trobada olímpica
multiesportiva de
les tres escoles de
Subirats

Mercat del préssec
d’Ordal

Urbanització del sector
est de Lavern		

Festa de la Gent Gran de Subirats

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 (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
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
ferranplanasvilanova@gmail.com
Governació i Hisenda
Divendres, de 17 a 19 h
Dilluns a dimecres, a partir de les 18.30 h
(visites concertades)

• Isabel Esteve i Soler estevesi@diba.cat
Esports, Gent Gran i Benestar Social, Joventut, Igualtat,
Ciutadania i Sanitat
Divendres, de 12.30 a 14.30 h
Dissabtes (visites concertades)
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Benvolguts veïns i veïnes, dos anys de govern, juny 2011- juny
2013...
Per molts dos anys són un interval de temps curt, per mi aquest
dos anys d’alcalde han estat moltes coses i crec que pels meus
companys regidors també. D’entrada més que fer el que ens
hauria agradar, hem hagut de fer allò que hem pogut. Però dins
el context en què es troba el país no és estrany, i estem força
satisfets del que hem aconseguit.
En dos anys a l’Ajuntament hi ha hagut un canvi de govern,
s’han pres iniciatives com la recollida de la brossa porta a porta,
que és un èxit de tots, per assolir una implicació de la ciutadania en l’aposta mediambiental. Hem aprovat el planejament,
tenim la sort de veure com funciona una depuradora d’alta tecnologia al nucli de Lavern, com tot i la crisi, els veïns d’Ordal
veuen com dia a dia l’escola agafa forma i, malgrat tot, no en
tenim pas prou, cal donar encara un gran pas.
Crec que la crisi està en un punt d’inflexió, crec que el nostre
país també, i si bé el dret a decidir no és la solució, cada cop
tinc més clar que en la situació actual és impossible sortir-ne.
Caldrà fer un pas endavant, no és de justícia que cada dia 45
milions d’euros creuin l’Ebre per no tornar mai més a Catalunya.
Amb 45 milions d’euros diaris, en l’interval de dos anys aconseguiríem (2 x 365 dies x 45 milions d’euros=) 32.850 milions
d’euros.
I si us dic que alguna retallada no hauria calgut si els diners no
haguessin marxat, seria un motiu més per somiar? Hem de ser
solidaris, però el sistema de finançament actual és un espoli. No
sé on ens portaran els dos propers anys, però els dos darrers
han estat intensos, avui la realitat cada dia corre un pas, que
ningú es quedi enrere.
Passen els dies i sembla que la situació del país no s’estabilitza, però aquest juny hem tingut alguna petita alegria amb la
publicació dels índexs d’ocupació, potser ja no es podia tocar
fons i no és altra cosa que un efecte rebot, però també apunta
que les nostres empreses estan guanyant competitivitat i, mentre els mercats sembla que volen repuntar, des dels governs no
es troben les fórmules per aconseguir la millora tan desitjada.
En aquest context és bona la frase d’en Winston Churchill: “el
temps és més útil en política que en gramàtica”, allò que diuen
els nostres avis, “qui dies passa, anys empeny”, i vull pensar
que hem superat el pitjor de la crisi econòmica i que entre tots
ens en sortirem. És molt important que ens en sortim tots!
Aquest estiu serà mogut, de ben segur que el Concert per la
Llibertat serà un punt més en la reflexió de molts catalans que
cada cop més troben en la independència la sortida a la situació actual, la fita és molt lluny, però la Diada és a tocar i caldrà
donar suport a tots els moviments i a
les expressions de la ciutadania per
aconseguir que com a poble puguem
decidir. La cadena humana que es prepara per l’Onze de Setembre ha de ser
una demostració de força cívica del
poble català. La Diada d’aquest any ha
de ser un punt d’inflexió en la transició
Nacional, i Subirats hi serà present.

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Territori
Pla Especial de Masies i Cases Rurals del
municipi
Regidoria
d’Urbanisme

L’Ajuntament de Subirats,
amb l’ajuda que li ofereix la
Diputació de Barcelona, redactarà el Pla Especial de
Masies i Cases Rurals (PEM)
del municipi, un pla urbanístic derivat del POUM recentment aprovat i d’acord amb les directrius establertes pel
Departament de Territori de la Generalitat.

estan realitzant el Catàleg de Masies i Cases Rurals de
Subirats.
Està previst realitzar dues sessions de participació ciutadana durant la tramitació del PEM de Subirats. La primera
sessió es realitzarà abans de l’aprovació inicial del PEM,
que és prevista per a finals d’aquest any. La primera sessió es realitzarà el proper dimecres 18 de juliol, a les 19 h,
a la sala de Plens de l’Ajuntament.

El PEM o Catàleg de Masies té per objectiu el manteniment del paisatge rural a través de la rehabilitació de les
masies, obrint la possibilitat als seus propietaris de fer-hi
canvis d’ús. Els usos admesos a les masies són els següents: habitatge familiar, establiment hoteler (amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament), establiment de
turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals,
artístiques o de restauració i equipaments o serveis comunitaris. El PEM determinarà els usos admesos a cada
masia en funció de les seves característiques arquitectòniques i ambientals, dimensions, situació territorial, accessibilitat, etc.

Des d’aquestes línies es convoca a tots els propietaris/es
de masies en sòl no urbanitzable per a què vinguin a informar-se sobre el Catàleg de Masies, i també a les associacions i entitats locals que tenen relació amb el patrimoni
arquitectònic, el desenvolupament agrícola i turístic del
municipi, i els estudiosos locals.
La segona sessió es realitzarà just al començament del
període d’informació pública del PEM, una vegada s’hagi
aprovat inicialment, per tal de donar-ne a conèixer el contingut. En aquest moment tothom que ho desitgi podrà al·
legar allò que estimi convenient respecte del PEM, durant
un termini d’aproximadament dos mesos. És previst que la
segona sessió sigui el gener de 2014, i el període d’informació pública sigui durant el gener i febrer del mateix any.
Després d’incorporar i resoldre les al·legacions presentades, l’Ajuntament aprovarà provisionalment el Catàleg i en
sol·licitarà a la Generalitat l’aprovació definitiva.

Des de mitjans de maig d’enguany, l’empresa Hèlix Arquitectes Associats SLP, adjudicatària dels treballs de redacció del PEM de Subirats, ha iniciat el treball de camp i està
realitzant la necessària visita de les masies del municipi.
El personal que realitza el treball de camp exhibeix un certificat municipal que acredita que pertanyen a Hèlix i que

Construcció d’una pista poliesportiva a Ca l’Avi
En els propers dies es començarà la construcció d’una pista poliesportiva a Ca l’Avi, que
s’ubicarà al darrere de la plaça de Sant Joan.
La pista, de formigó, tindrà unes mides totals de 44 x 22 metres amb una barana metàl·lica
tot al voltant; també es construirà una vorera perimetral de formigó armat per crear una
transició entre la terra del solar i el paviment de la pista.

Reparació de desguassos
a la plaça Sant Isidre de
Can Cartró
Com a conseqüència de les pluges intenses i persistents d’aquest hivern, es van detectar problemes als desguassos existents a la part posterior
del Centre Cultural i a la plaça de Sant Isidre, que
ja pràcticament no funcionaven, cosa que suposava una important acumulació d’aigües de pluja
sota la plaça i el Centre, motiu pel qual es va procedir a la seva substitució i a la construcció d’una
arqueta per canalitzar les aigües a la riera.
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Aprovació del text refós del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
El dia 25 d’abril de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el text refós del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats, obligant
a incorporar d’ofici tres esmenes a
la normativa. Anteriorment aquesta
Comissió havia aprovat definitivament el POUM el dia 13 de desem-

bre de 2012 i el Ple de l’Ajuntament
havia aprovat el text refós el dia 11
de març de 2013.
En data d’avui el text modificat de
la normativa està a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC),

moment en què aquest text serà
d’aplicació.
Amb aquest document queda ja
establert el text definitiu del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Subirats que regularà
les intervencions al territori en els
propers anys.

Visita del director general d’Administració Local,
Jordi Souto i Andrés
El dia 19 d’abril passat, el Sr. Jordi Souto Andrés, director
general d’Administració Local, va visitar l’Ajuntament de
Subirats per visualitzar la sol·licitud de subvenció al Pla
d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC 2013-2016)
per a la construcció d’una depuradora d’aigües residuals
a Cantallops.
Amb motiu de la convocatòria del PUOSC, els ajuntaments
d’Avinyonet del Penedès i de Subirats, als quals pertany el
nucli urbà de Cantallops, van acordar sol·licitar conjuntament subvenció per a la construcció d’una depuradora comuna als dos municipis per a la totalitat del nucli. Aquesta
sol·licitud es va formular a la vista de la problemàtica no
resolta de les aigües residuals d’aquest nucli, i que el Pla
de Sanejament Rural (PSARU) de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que havia previst la construcció de dues depuradores per a aquest nucli per a l’any 2011, ha quedat
definitivament posposat sense data com a conseqüència
de l’actual crisi, i sense perspectives que ni a curt ni a mig
termini es pugui reactivar.

motiu es va acompanyar el director general a Cantallops,
i se li va explicar la infraestructura actual del clavegueram
la necessitat i la urgència de l’actuació i l’estructura del
nucli, repartit entre dos municipis.
El Sr. Souto, que anava acompanyat pel president del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Sr. Francesc Olivella, va signar al llibre d’actes de l’Ajuntament de Subirats
amb motiu de la seva presència a l’Ajuntament, i tot seguit,
acompanyat pels alcaldes dels dos municipis afectats, Sr.
Oriol de la Cruz, d’Avinyonet del Penedès, i Sr. Pere Pons,
de Subirats, es va desplaçar a Cantallops.

La visita del Sr. Souto va estar motivada per poder comprovar personalment sobre el terreny la sol·licitud formulada
pels dos ajuntaments, en el marc d’un conjunt de visites
realitzades a l’Alt Penedès en la mateixa data. Amb aquest

Sector est de Lavern
És probable que a finals de juliol ja s’hagin
acabat les obres d’urbanització d’aquest indret, ja que aviat es començarà a posar el
paviment i només restarà instal·lar, per tant,
els elements de mobiliari urbà, il·luminació
i, en particular, la marquesina destinada a
parada del bus.
Per part de Diputació de Barcelona, que
com sempre col·labora en els interessos del
municipi, també s’hauran de fer unes intervencions al tram de carretera on es troba
enfrontada l’obra, amb la finalitat de millorar
la seguretat viària.
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Festa del Medi Ambient

Regidoria
de Medi
Ambient

El 5 de maig es va realitzar la segona edició de la Festa del Medi Ambient al carrer de les
Escoles de Lavern. Els visitants van poder gaudir d’una festa lúdico-divulgativa, centrada en
la importància del medi ambient. Enguany la festa ha duplicat espai i estands, oferint una
major varietat al visitant.
L’objectiu principal de la festa era el de conscienciar sobre la importància i les diferents vessants del medi ambient mitjançant una festa lúdica i per a tots els públics (implicant també
els infants de les escoles), a més de donar a conèixer actuacions específiques que s’estan
duent a terme a Subirats.
El matí es va iniciar amb la plantada simbòlica d’un arbre, per tal d’inaugurar la nova placeta
ubicada entre el consultori i l’escola, amb la qual els veïns de Lavern havien col·laborat plantant-hi els arbres, els arbustos i les flors uns dies abans.
A continuació, durant tota la resta del matí es van dur a terme diversos jocs i tallers infantils
(com, per exemple, tallers de joguines amb materials reciclats, de xapes, de ratpenats reciclats, alcohol de romaní i de caixes niu), un mercat d’intercanvi (també n’era la segona edició,
enguany), un espectacle..., a més de comptar amb diverses exposicions (de fotografies de
zones humides i sobre el canvi climàtic), una mostra de treballs realitzats pels alumnes de
les escoles de la ZER Subirats de temàtica ambiental, diverses taules informatives (Grup de
Medi Ambient de Subirats, Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat, SOM
ENERGIA, CESUB, Ajuntament de Subirats), demostracions dels vehicles de l’ADF i de l’empresa de recollida de la brossa (ASCAN) i, com a novetat d’enguany, diverses paradetes de
productes artesans i ecològics.
Des de l’Ajuntament de Subirats voldríem agrair la seva presència a tots els visitants i a tots els
expositors, GRÀCIES PER FER POSSIBLE LA FESTA I PER PARTICIPAR-HI!

Nou vehicle de l’ADF de Subirats
L’ADF de Subirats ha incorporat recentment un
nou vehicle a la seva flota, l’adquisició del qual
ha estat possible gràcies a un conveni subscrit
entre aquesta associació, el Grup d’Intervenció
Forestal de Subirats i l’Ajuntament de Subirats.
Es tracta d’un camió de bombers preparat per
accedir a terrenys forestals, que disposa d’una
cuba d’aigua amb una capacitat de 3.500 litres i
d’una bomba d’alta i baixa pressió. A la cabina,
hi caben fins a sis persones.
Així, doncs, aquesta nova adquisició permetrà
reforçar i millorar les actuacions en matèria de
prevenció i suport a l’extinció d’incendis.
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El pou dels Casots
L’aigua que se subministra al nostre municipi prové, excepte al barri
de Sant Joan, del pou dels Casots.
La fondària del pou és superior als
250 m i el nivell de l’aigua sol estar
en condicions normals a -200 m, i
la bomba d’extracció se solia situar
per sota de -210 m.
Actualment, des de l’estiu de l’any
2010, a causa d’un problema de
desplaçament o de trencament
del tub de l’encamisat del pou, la
bomba està situada per sobre de
la cota de -210 m.
Si aquesta situació s’hagués produït l’any de la sequera 2007, el
80% de la població del municipi

ens haguéssim quedat sense subministrament d’aigua des del pou
dels Casots, ja que el nivell de l’aigua va baixar fins als -210 m. Des
de l’any 1999 fins la ’any 2007 el nivell freàtic del pou va baixar 10 m;
actualment el nivell freàtic es manté
estable a -200 m.

bament des del dipòsit de Lavern
en sentit Sant Pau i des del dipòsit
de Can Rossell.

A dia d’avui s’ha de fer una maniobra de substitució de la bomba,
perquè el seu rendiment ha baixat
un 34% duna manera sobtada.

Durant la substitució de la bomba,
que esperem que es pugui realitzar
sense dificultats afegides, s’ha de
baixar una càmera al pou per poder veure quin és el problema real i
si és possible solucionar-lo.

A causa d’aquesta situació i pel fet
que la bomba està travada al fons,
s’està preparant la maniobra de
substitució, de tal manera que es
pugui garantir el subministrament
de l’aigua als abonats, fent el bom-

Actualment la xarxa tan sols esta
dissenyada per subministrar aigua
des del pou dels Casots a la resta
del municipi.

Un cop fet això, es posarà la nova
bomba al pou i es normalitzarà el
subministrament.

La recollida selectiva i el porta a porta
On podem incidir tots plegats sobre el cost total, fent
una correcta recollida selectiva? Està clar que tan sols
podem incidir en el cost de l’abocament. Si aconseguim
que la fracció orgànica no contingui impropis, el cost a
l’abocador surt més barat perquè s’hi porten menys tones. Això s’aconsegueix amb la recollida selectiva de les
altres fraccions, amb la qual cosa ja no van a l’abocador
de l’orgànica i no es paga el seu pes com a tona de rebuig
(que és més cara que la tona d’orgànica), i els materials
es poden aprofitar reutilitzant-los. És a dir, fent el mínim de
rebuig possible per tal de no pagar el pes dels impropis a
preu de tona de rebuig a l’abocador, i a més es preveu un
increment important a curt termini d’aquest preu.

Després de sis mesos de la implantació del nou sistema
de recollida selectiva, amb la recollida de la fracció orgànica mitjançant el porta a porta i la resta de materials a
través de contenidors al carrer, els resultats són molt millors que els obtinguts pel sistema de contenidors anterior
i estan per sobre de les previsions inicials.
Si els resultats es mantenen en la línia actual (cal esperar
que passi tot un any i fer la valoració dels resultats), les
xifres ens mostren una inversió de la tendència de les obtingudes amb el sistema anterior de contenidors.
Si aquesta tendència es manté, hauria de permetre congelar o rebaixar la taxa d’escombraries a les properes ordenances.

Fent una simulació dels costos com podrien anar, tenim un
cost fix pel servei de 205.000 €, que repartits entre 1.550
usuaris domèstics representa 132 € per cada usuari un.

Us voldríem explicar el cost de la recollida dels residus
i on podem incidir el veïnat per reduir el preu final del
servei:

Per altra part tenim un cost previst aproximat de 200.000 €,
que aplicat a 1.550 usuaris domèstics representa 129 €
per cada usuari domèstic (aquests 129 € són els que hem
d’intentar fer disminuir per tal de reduir el cost total de la
taxa d’escombraries i poder millorar-ne el preu).

El servei, a grans trets, el podem dividir en dos blocs:
1. El cost que representa el servei de recollida pròpiament
dit, que consta de les persones que fan el servei i els
equips i materials propis (camió...), i que s’adjudica en
un concurs públic. Això representa 205.795,66 €.

Si fem la suma del cost 1 més el cost 2 obtenim un resultat
de:
132 € +129 € = 261 €

2. El cost que representa l’abocador de matèria orgànica i
de rebuig, deixalleria i neteja urbana, que gira al voltant
de 200.000 € /any.

El preu actual de la taxa de brossa domèstica és de 165 €,
que representen aproximadament un 65% del cost unitari
7
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total; la resta, l’assumeixen els usuaris comercials i industrials.

Des de l’Ajuntament us volem agrair l’esforç i el grau d’implicació que esteu demostrant per aquest tema. MOLTES
GRÀCIES!

Creiem que si el grau d’implicació i participació actual es
manté i, fins i tot, es millora, tots plegats podrem incidir en
la disminució del cost total de la recollida de les escombraries i, alhora, reduir o mantenir el preu actual de la taxa.

VIDRE

A continuació us mostrem uns gràfics en els quals es pot
veure l’evolució de la recollida selectiva a Subirats en els
darrers anys:
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CONCLUSIONS
Des de la implementació de la recollida de la FORM...
1. Hi ha hagut una gran disminució dels kg recollits de
rebuig (ha baixat a la meitat).
2. La recollida d’envasos gairebé s’ha duplicat.
3. S’observa un lleuger augment de la recollida de
vidre i de paper-cartró.
4. La qualitat de la brossa orgànica recollida fins al
moment és molt alta (poc percentatge d’impropis),
PERÒ CAL SER CONSTANTS per evitar que pugin.
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XII Cursa d’Orientació Nocturna
per les Muntanyes d’Ordal

Regidoria
d’Esports

A les 21:00 h hi haurà sopar per a tots els participants i a
les 22:00 h començarà la cursa.

El 27 de juliol de 2013 el Grup
de Muntanya Crestabocs organitza la XII Cursa d’Orientació Nocturna per les Muntanyes d’Ordal.

S’han creat premis per als tres primers classificats i un premi especial per a la millor caracterització/disfressa, que
s’entregaran el dimarts 6 d’agost al Ball de l’Entrepà de la
Festa Major d’Ordal.

Les inscripcions, per a grups
de dos a cinc membres, seran el mateix dia de 19:00 h a
20:30 h a la Piscina d’Ordal. El límit d’inscripcions serà de
120 persones.

Us hi esperem a tots!

Trobada olímpica multiesportiva
de les tres escoles de Subirats
Durant els dies previs es van realitzar diferents actes
entre les escoles, com el recorregut de la torxa olímpica per les escoles de Lavern, Sant Pau i Ordal per
arribar finalment el dia 7 al camp de gespa de Sant
Pau, on es van disputar diferents esports.
Dintre de les diferents modalitats esportives també es
va realitzar una jornada de sensibilització a l’esport
adaptat, amb bàsquet amb cadires de rodes.
La jornada olímpica va finalitzar amb l’entrega de medalles a tots els participants.
El Servei d’Esports vol agrair a les tres escoles locals
la bona acollida de l’activitat i desitgem que es puguin
continuar desenvolupant aquestes jornades d’agermanament amb l’esport com a protagonista.

El divendres 7 de juny es va realitzar la primera trobada multiesportiva entre les tres escoles del municipi de
Subirats, amb la participació de prop de 300 nens i
nenes de 3 a 12 anys.

Subirats participa al Torneig Futbol 7 infantil 2013
El cap de setmana del 29 i 30 de juny a Vilafranca del Penedès torna el Torneig Comarcal de Futbol 7-Copa Penedès
TV-Gran Premi CCAP, organitzat pel Consell Comarcal amb la col·laboració de Vilafranca Televisió.
Aquest any Subirats hi participa amb una selecció de nens i nenes del municipi nascuts

els anys 1999 i 2000, que durant el mes de juny han estat
entrenant força al camp de futbol de Sant Pau d’Ordal per
disputar un torneig que aquest any arriba a la sisena edició. Esperem que l’equip de Subirats hi tingui una bona
participació i que esdeveniments com aquest serveixin per
donar una bona empenta a l’esport municipal.

Horaris d’estiu d’instal·lacions esportives de Subirats
Durant els mesos d’estiu la pista poliesportiva d’Ordal i el camp de gespa de Sant Pau obriran unes
hores al dia per poder accedir-hi lliurement. Cal recordar que s’ha de portar el calçat adequat per
poder fer ús de les instal·lacions.
Els horaris són els següents:
PISTA POLIESPORTIVA D’ORDAL:
Del 10 de juny a l’11 de setembre de 10 h a 20 h
CAMP DE GESPA DE SANT PAU D’ORDAL:
Juny, juliol i agost de dilluns a divendres de 19 h a 21 h (excepte festius)

9
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Cursets de natació a les piscines de Subirats 2013
Un any més tornen a les piscines de Subirats els
cursets de natació d’estiu. A la piscina de Sant
Pau d’Ordal les activitats per a petits i adults començaran el dilluns 1 de juliol i finalitzaran el dissabte 27 de juliol amb la festa de cloenda dels
cursets infantils. A Ordal els cursos per a nens
i nenes s’iniciaran el dilluns 8 de juliol i finalitzaran el dissabte 3 d’agost, coincidint amb la
Festa Major. Esperem que els cursos tinguin la
mateixa bona acollida d’altres anys.
A Ordal tornem a oferir les classes d’aiguagim,
activitat adreçada a adults que tindrà lloc tots
els dimarts i dijous de 18 h a 19 h, coincidint
amb les quatre setmanes que es realitzen els
cursets de natació.

Mulla’t 2013 a la
piscina d’Ordal
El proper diumenge 14 de juliol al
matí se celebrarà a la piscina d’Ordal, per tercer any consecutiu, la diada mundial benèfica: MULLA’T PER
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, en què tota
la recaptació d’aquesta jornada es
destina íntegrament a la Fundació
Esclerosi Múltiple per lluitar contra
aquesta malaltia.
A l’edició de l’any passat es van recaptar prop de 1.000 €, i aquest any
volem tornar a comptar amb la col·
laboració de tot el veïnat, així com del
bestiari festiu i entitats del municipi.

Copa Ràdio Vilafranca de
futbol a Subirats

Torneig d’Estiu de
Futbol Sala a Ordal

Amb un gran ambient a les grades, el dissabte 1 de juny, al
camp de gespa de Sant Pau d’Ordal, es va disputar la primera eliminatòria de la Copa Ràdio Vilafranca 2013, amb
la participació dels dos equips de futbol del municipi de
Subirats. A les 16 h el Can Cartró s’enfrontava contra les
Cabanyes i a les 20 h jugava la UE Sant Pau contra l’Espirall. Els guanyadors d’aquestes eliminatòries van accedir
als quarts de final de la copa.

Un any més, durant els mesos de juny i juliol se celebra a Ordal el Torneig d’Estiu de Futbol Sala, torneig
molt distret i que dóna molt ambient al poble, sobretot
per la gran afluència de públic. Des de la Regidoria
d’Esports volem felicitar el Club Futbol Sala Ordal per
la gran tasca que fan amb la dinamització dels espais
esportius i els encoratgem a continuar muntant activitats d’aquest tipus que tan bona acollida tenen entre
tot el veïnat.

Els resultats d’aquesta fase prèvia van ser:
16 h

Can Cartró, 2

Les Cabanyes, 1

18 h

Quintinenc, 2

Ràpit Català, 2

20 h

Sant Pau, 1

Espirall, 2

Torneig d’estiu de futbol 7
amateur de Subirats
Del 18 de juny al 26 de juliol es jugarà al camp de
gespa de Sant Pau d’Ordal la I Lliga d’Estiu de Futbol 7
Amateur, organitzada per la UE Sant Pau. Animem tot
el veïnat a participar-hi!

El Servei d’Esports vol felicitar els dos equips del municipi pels seus bons resultats aquesta temporada i agrair a
l’organització per comptar amb el camp municipal de Sant
Pau d’Ordal com a seu d’aquest torneig.
10
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350 participants a la
1a Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal a Subirats
El diumenge 7 d’abril es va celebrar a Subirats la primera
edició de la Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal amb
la participació de 350 corredors, deixant exhaurides totes les inscripcions disponibles dies abans. A les 8.30 hores es va iniciar aquesta nova competició esportiva que
també estrenava la 1a Gran Penedès, la Lliga de Curses
de Muntanya del Penedès. Va ser una excel·lent ocasió
per descobrir les muntanyes d’Ordal mitjançant una nova
competició esportiva que va permetre admirar les millors
panoràmiques i boscos de la serralada en plena natura,
tot combinant esport i turisme. El recorregut va constar de
dues variants, de 15 km i 31 km de distància, amb desnivells acumulats de 1.100 m i 2.600 m respectivament,
que van representar un autèntic trencacames per als participants. Es van coronar els cims més alts i emblemàtics
de la serralada d’Ordal com el puig d’Agulles (653 m), el
Montcau (643 m) i el Crestabocs (541 m), circulant per
pistes forestals i corriols que combinaven pendents d’elevada exigència amb descensos ràpids i tècnics.

molt bones sensacions i auguren Correbocs a Subirats per
molts anys. La Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal és
organitzada per l’Ateneu Ordalenc, amb la col·laboració
del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subirats i el Patronat de Turisme de Subirats, així com diferents comerços
del municipi i de la comarca.
El guanyador en categoria masculina de 31 km va ser Dani
Aguirre, amb un temps de 2:45:39, i en 15 km va ser Xavier
Vilasevil, amb un temps d’1:13:09. En categoria femenina
les guanyadores van ser, en 31 km, Teresa Aguiló, amb
un temps de 3:27:53, i, en 15 km, Núria Quiroga, amb un
temps de 1:16:34

Des de l’organització es valora molt positivament l’èxit
de participació en la cursa i l’entrega dels voluntaris que
l’han feta possible. Tot el poble d’Ordal es va mobilitzar
per fer gaudir de l’esdeveniment els seus corredors i va
demostrar la capacitat d’un poble per unir-se i complir els
objectius proposats. Hi va haver premis per als primers
classificats i un sorteig de productes locals entre tots els
participants, als quals l’organització de la prova va deixar

Podeu trobar la classificació completa i una galeria fotogràfica al web http://www.correbocs.com.

Horaris d’estiu de les piscines de Subirats
El 14 de juny es va inaugurar la temporada de bany a les dues piscines del municipi de Subirats, que romandran
obertes fins a l’1 de setembre a Sant Pau d’Ordal i fins al dia 8 a Ordal.
HORARI DE BANY
Piscina d’Ordal:
de 10 h a 19 h
(del 2 al 8 de setembre de 12 h a 17 h)
Piscina de Sant Pau d’Ordal:
d’11 h a 20 h

El preu d’entrada d’un dia és de 3,20 € i el preu de l’abonament
de tota la temporada, que podeu adquirir als bars de les piscines, és de 42,40 €.
L’abonament serveix per a les dues piscines de Subirats i comprant tres abonaments familiars el quart serà gratuït.
Els menors de 5 anys i els majors de 65 anys tenen l’entrada
gratuïta.

Fes esport a Subirats!
Si t’agrada el futbol, el bàsquet o el futbol sala i tens ganes de jugar als clubs del
nostre municipi, t’informem de les diferents entitats esportives que actualment dis
disposen d’equips en categories de prebenjamins (nascuts l’any 2007) fins a juvenils
(nascuts al 1995).
• FUTBOL BASE SUBIRATS al camp de gespa de Sant Pau d’Ordal.
Contacte del club de futbol: Melcior, 677 822 063.
• BÀSQUET SUBIRATS a la pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal.
Contacte del club de bàsquet: Judit, 610 284 290.
• FUTBOL SALA ORDAL a la pista poliesportiva d’Ordal.
Contacte del club de futbol sala: Esther Gallart, 649 417 101.
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Regidoria
de
Joventut

Taller de
còctels sense
alcohol

El 28 d’abril passat, el Servei de Joventut, amb la col·
laboració de l’Esplai Sol Naixent, va organitzar un taller al
Subijove d’Ordal amb el títol
“Còctels sense alcohol”. L’activitat, en la qual van participar una desena de nois i noies,
tenia l’objectiu de fomentar el consum saludable i responsable i conscienciar els joves que es poden degustar còctels sense que continguin alcohol.

Concurs de Fotografies de Viatges 2013
Un any més el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès organitza el concurs de fotos de viatges per a jove.
Aprofiteu l’estiu per immortalitzar el
moment més màgic de les vostres
vacances i si guanyeu el concurs,
segur que el recordareu durant molt
de temps.
El tema d’aquest any és “El viatge
i el viatger” i pretén mostrar el món
amb els ulls dels joves viatgers, ja
sigui a partir de viatges a prop de
casa o arreu del planeta. Hi poden
participar tots els joves amb una
edat compresa entre els 12 i els 29
anys residents a l’Alt Penedès.
La data límit de presentació de fotografies és el 28 de novembre. Per
consultar les bases del concurs accediu a www.dinamo.cat.

Xerrada adreçada als comerciants municipals

Regidoria
de
Consum

Des de la Regidoria de Consum es va organitzar una xerrada, el dia 7 de juny, adreçada als comerciants municipals
amb el títol “Informació sobre
requisits mínims exigibles als
establiments”.

L’activitat, que va tenir molt
bona acollida entre els participants, tenia per objectiu fer
coneixedors els comerciants locals les seves obligacions
davant els consumidors, per tal de garantir els drets dels
usuaris consumidors i fer així del comerç del territori un
comerç de qualitat.
Aquells comerciants que no van poder assistir a la xerrada
poden posar-se en contacte amb la Regidoria de Consum
per rebre tota la informació al respecte.

Els participants van poder resoldre alguns dubtes en relació a la seva activitat empresarial per tal de millorar la
qualitat dels seus establiments.
12
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Sant Jordi 2013

Regidoria
de
Cultura

Com cada any, l’Ajuntament
ha portat la lectura infantil a
les escoles el dia de la festa
del llibre.

d’arbres al que serà en un
futur el pati de la nova escola Montcau.

En finalitzar els nens i les nenes que ens van acompanyar van rebre, de mans de l’alcalde de Subirats i del
regidor de Cultura, un llibre adient a la seva edat.

El mateix dia de Sant Jordi, i amb un ambient festiu adient, es van portar
els llibres a l’Escola
Sant Jordi de Sant
Pau i a l’Escola
Subirats de Lavern,
on van ser repartits
per la regidora d’Ensenyament, Maite Catasús, i el regidor de Cultura, Lluís
Ràfols, amb la col·laboració tot l’equip de mestres, que
en van fer un acte senzill i simpàtic.

Aquest acte d’entrega de llibres es va fer també a les
escoles i llars d’infants de Subirats. El dia 14 a Ordal,
coincidint amb la Festa de l’Arbre, amb una plantada

La venda de llibres i roses, en la qual els infants van
exercir de venedors entusiastes, va arrodonir la diada
a les escoles.

El diumenge 21 d’abril va tenir
lloc al barri de Sant Joan, en
un migdia de bon sol, un espectacle d’animació sobre la llegenda de Sant Jordi, ja
que la canalla d’aquest barri, que inclou Torre-ramona,
el Rebato i la Urbanització Casablanca van a les escoles de Sant Sadurní.

Un nou replanteig de les Nits de la Fresca
El resultat desigual de l’assistència
als concerts de l’any passat ens va
aconsellar de demanar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que subvenciona el cicle conjuntament amb els
ajuntaments, una major amplitud en
el període de celebració dels actes
de les Nits a la Fresca per al 2013.

Explicades les raons de la nostra petició, hem d’agrair al conseller Raimon Gusi, responsable de Cultura
del CCAP, la seva bona disposició i
un canvi en les normes que ens han
permès una programació més àmplia, adaptable al municipi i que ens
evita coincidències amb esdeveni-

ments notables de caràcter comarcal
i atractiu multitudinari.
Per la nostra banda, i d’acord amb
entitats de cada nucli a qui els vam
demanar propostes, hem pogut fer
una programació diferent que esperem que sigui del gust de tothom.

Els actes d’aquest any seran els següents:

Grup

Actuació

Dia

Lloc

Sense Sal

Concert de la revetlla de Sant Pere

28 de juny

Can Cartró

Cobla Maricel

Concert i ballada de sardanes

30 de juny

Lavern

Orquestra Sándalo

Ball de Festa Major

12 de juliol

Casablanca

Dia i Nit

Concert i ball de Festa Major

27 de juliol

Urb. Can Rossell

Mar Endins

Havaneres de fi de festa de la paella popular

13 d’octubre

Els Casots

Regidoria
de
Sanitat i
Igualtat

Subirats renova l’adhesió al Centre
d’Informació, Atenció i Recursos per a Dones
El mes d’abril, l’Ajuntament
va renovar el seu compromís
amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per continuar
amb els serveis del Centre
d’Informació, Atenció i Recursos per a Dones.

siguin del seu interès, facilitant informació especialitzada
de caire jurídic, mitjançant consulta confidencial i personal a l’advocada del servei, en diferents àmbits com ara:
dret de família, situacions de maltractament, conflictes per
propietats, dret del treball, etc. També s’ofereix informació
relativa als diferents recursos existents al territori, de les
activitats que s’hi desenvolupen, a més a més d’atenció
psicològica.

Entre les diferents funcions que compleix aquest centre hi
ha les adreçades a afavorir els mecanismes d’orientació
i assessorament per a les dones en tots els temes que

Per a més informació i derivacions us podeu adreçar als
Serveis Socials del nostre municipi.
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Novetats en l’atenció continuada
Si necessiteu atenció continuada i urgent fora de l’horari
del centre, podeu dirigir-vos:

LABORABLES DE 15 h A 21 h
CAP Els Monjos
Pg. Fluvial, s/núm. - Santa Margarida i Monjos - Tel. 938 186 748
ELS DIES FESTIUS I CAPS DE SETMANA,
l’atenció continuada des del dia 13 d’abril ja no es realitza a
l’ambulatori de Vilafranca, sinó que heu de dirigir-vos a
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
c/ Espirall, s/núm. - Vilafranca del Penedès
Si el vostre estat de salut no us permet desplaçar-vos, podeu trucar al 061

L’onada de calor: un perill per a la salut
Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua
de líquids i de sals minerals (clor,
potassi, sodi, etc.) necessaris per a
l’organisme. Aquest fet pot agreujar
una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l’exposició
a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor,
que és una situació que pot acabar
sent greu.
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú està patint un
cop de calor: temperatura molt alta,
mal de cap, nàusees, set intensa,
convulsions, somnolència o pèrdua
del coneixement. Davant d’aquests
símptomes, traslladeu la persona a
un indret més fresc, doneu-li aigua,
mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment els serveis sanitaris (061).
Presteu atenció a aquests consells,
sobretot si esteu entre aquests col·
lectius o sou familiars o coneguts
d’aquestes persones:
• Gent més gran de 75 anys.
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de
mobilitat o autocura.
• Persones que realitzen un activitat
física important.
• Nadons.

• Persones amb hipertensió arterial,
diabetis, malalties cardiorespiratòries, hepàtiques, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
• Persones que prenen una medicació especial (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops o diürètics).
Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:
• Durant les hores de sol, tanqueu les
persianes de les finestres on toca.
• Obriu les finestres de casa durant la
nit, per refrescar-la.
• Estigueu-vos a les estances més
fresques.
• Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat)
per refrescar l’ambient. Si no teniu
aire condicionat, mireu de passar
com a mínim dues hores al dia en
llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).
• Preneu dutxes fresques d’una manera freqüent.
Al carrer, eviteu el sol directe:
• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de
cotó), de colors clars i que no sigui
ajustada.
• Procureu caminar per l’ombra, estar
sota un para-sol quan sigueu a la
platja i descanseu en llocs frescos
14

del carrer o en espais tancats que
estiguin climatitzats.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i
tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes amb cotxe
durant les hores de més sol i no hi
deixeu els infants amb les finestres
tancades.
Limiteu l’activitat física a les hores
de més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia,
que és quan fa més calor.
• Reduïu les activitats intenses.
Beveu força i vigileu l’alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant
com pugueu, fins i tot sense tenir
set.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els
que aporten moltes calories.
Informeu-vos bé
• Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció primària que teniu
més a prop, tant del vostre municipi
com del lloc on aneu de vacances.
• 902 111 444. Recordeu aquest número de Sanitat Respon, que us pot
atendre diàriament, durant les 24
hores. Allí us indicaran els centres
sanitaris oberts i us poden donar
consells de salut.
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DEFUNCIÓ DEL DR. BOFILL
El dia 18 d’abril Ramon Bofill Font, fill de Barcelona i veí de Subirats, metge de família del municipi
des de l’any 1952 i fins la seva jubilació, morí als 90 anys.
Estava casat amb M. Àngels Rovira Riba, de Can Rovira, i era pare de cinc fills.
Abans de ser metge de Subirats ho va ser, per poc temps, de Moja i de Torrelavit. Començà venint
amb moto, en una Guzzi, després amb un cotxe de segona mà i més endavant amb 600, fins que
s’hostatjà a Cal Pau Xic. Quan va contreure matrimoni, fixà la seva residència a Can Rovira.
Recordem que visitava a Sant Pau d’Ordal, a la casa que havia fet de consultori quan era metge de
Subirats el doctor Torelló (actualment c/ Ponent, 7); més endavant a Ca les Miqueles, al costat de la
rectoria, i després al del c/ Dr. Zamenhof, local que ell mateix construí. A alguns dels altres pobles
del municipi era en una casa particular on visitava els seus pacients i hi feia receptes; per exemple,
a Cal Pubill de Lavern, a Cal Pepito de Can Cartró o a Cal Taiola de Ca l’Avi.
Sovint, les tasques mèdiques que realitzà al llarg de la seva vida anaven més enllà de l’estricta vessant mèdica, gràcies al seu perfil més sensible i humà.
També va ser alcalde del municipi durant una dècada, del febrer de 1964 al gener de 1974.
La seva implicació en el municipi va ser llarga i profunda. A Ca l’Avi hi ha un carrer que porta el seu
nom.
El seu record és en la memòria de tothom.

Concedida la 90.2FM a Ona Subirats
Ona Subirats inicia emissions en proves a la 90.2FM.
L’equip tècnic de la ràdio
subiratenca ha realitzat tots
els ajustos a l’equip emissor
situat a la urbanització Muntanya Rodona per poder emetre
des d’aquesta freqüència. Ara
la prioritat és realitzar proves per poder oferir tota la programació amb la màxima qualitat.

Comunicació

Els tràmits per adquirir la freqüència van començar el darrer estiu quan va iniciar-se el projecte tècnic, que va ser
entregat a les institucions de l’Estat al novembre. Després
d’uns mesos d’espera, la Prefectura de Telecomunicacions
i Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme, juntament
amb la Secretaria
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, ha
atorgat la llicència a
Ona Subirats. El Pla
Tècnic Nacional és
el responsable de regular les freqüències
que hi ha a l’Estat. Aquest assigna a cada municipi una
freqüència pública que pot explotar quan ho sol·liciti.

Ona Subirats va iniciar les seves emissions el 5 de gener
del 2012 a la freqüència 89.6FM, oferint una programació
musical i d’entreteniment que ha mantingut fins ara
Consulteu el llistat de freqüències (Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme): http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/RadioTV/FM/EmisorasFM/Municipales/EmisorasFMmunicipalesdeCataluna.pdf.
15
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Festa de la Gent Gran 2013
El 18 de maig va tenir lloc la Festa de la Gent Gran 2013, un esdeveniment que té per objectiu posar en valor la gent gran del nostre municipi. La festa impulsada per l’anterior equip
de govern es va emplaçar a aquest exercici 2013 per motius pressupostaris, però no podia
deixar de fer-se, ja que és una manera de donar protagonisme a un col·lectiu que sovint està
poc reconegut, com és el de la gent gran.
Subirats és un municipi “gran”, gran en extensió, però gran també en capital social i cultural, i gran pel que respecta a l’edat dels seus veïns. Més del 15% dels subiratencs i de les
subiratenques supera els 70 anys d’edat i si tenim en compte els majors de 65 anys, estem
parlant de prop d’un 25%.
Les estadístiques ens diuen que les persones cada cop vivim més, l’envelliment de la població constitueix una de les transformacions socials més importants del segle XXI. És per això
que des dels municipis hem de garantir la inclusió social i la participació activa del col·lectiu
de gent gran.
Des de l’Ajuntament de Subirats fa anys que s’aposta per la
gent gran. Des de la Regidoria de Gent Gran es treballa per
millorar i reforçar el servei a les persones grans des de diferents vessants com l’assistència domiciliària, la promoció
de la salut i l’autonomia, el lleure, etc.
I en aquesta vessant del lleure és on emmarquem la Festa
de la Gent Gran, un aplec que va arrossegar més de 230
persones dels diferents racons del municipi.
La jornada va iniciar-se amb la recollida en autocar des dels
diferents nuclis i el trasllat al poble veí de Sant Sadurní, on
els nostre avis i les nostres àvies van poder gaudir de les
visites als recentment inaugurats Centre d’Interpretació del
Cava i Espai Xocolata Simon Coll; dues experiències molt
positives per als participants, on es van poder fer tastos de
diferents tipus de xocolates i també d’una copeta de cava.
La festa va continuar amb un dinar al Restaurant Sol i Vi i
una estoneta de ball, que es va allargar fins ben entrada la
tarda.
Des de l’Ajuntament de Subirats volem donar les gràcies a la gent gran del municipi per l’alt
grau de participació en aquesta festa.
Som conscients que en temps de crisi moltes persones grans s’han convertit en el “salvavides” de les seves famílies en atur, que moltes tenen l’obligació de cuidar els seus néts i nétes
i que molts altres continuen treballant a la vinya per ajudar en el negoci familiar. Per tot això
hem considerat que, malgrat els moments de dificultat que travessem, no podíem renunciar
al reconeixement a aquestes persones que han fet i continuen fent tant per nosaltres.
Vivim temps de crisi econòmica, temps complicats, però no podem oblidar l’esforç diari dels
nostres avis i les nostres àvies, el seu compromís i la seva experiència per fer front als reptes
de futur. Ara els necessitem més que mai.
Moltes gràcies!

Convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer
La convocatòria 2013 de prestacions per al pagament del lloguer ja està oberta i la data màxima de presentació de sol·licituds és el proper 7 de juliol per als lloguers anteriors al 2013 i el 30 d’octubre per als nous
contractes de 2013.
Es tracta d’un ajut a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència amb baixos ingressos. Per a més informació podeu contactar amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
16
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Apropa’t a la diversitat!
Des de fa alguns mesos, el Departament de Serveis Socials, en coordinació amb la mediadora cultural, està
duent a terme una sèrie d’activitats
adreçades a treballar la interculturalitat i a reforçar la relació entre les diverses cultures que conviuen al nostre municipi.
Fruit d’aquesta tasca van ser els tallers que es van dur a terme al mes
d’abril, enllaçats amb les festivitats
de la Pasqua i la diada de Sant Jordi.
Diferents mares d’alumnes de l’escola Montcau d’Ordal hi van participar i
el resultat va ser molt satisfactori.
El 13 de juny també va tenir lloc un
taller de tatuatges de henna, en el
qual la mediadora i algunes veïnes
van donar a conèixer aquesta tècnica
d’arrels àrabs.

Es preveu tot un seguit d’activitats
de germanor per als propers mesos,
consistents en un taller de galetes i

sessions de presentació i coneixement dels costums dels diferents països.

Convocatòria d’ajuts per a persones amb discapacitat
Us informem que s’ha obert la convocatòria d’ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA), un programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de
les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne
la integració social.
Aquest ajut va adreçat les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que
compleixin les condicions i els requisits establerts i es pot sol·licitar fins al 16 de juliol de 2013.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb els Serveis Socials municipals.

15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciencia de l’Abús i
el Maltractament envers les Persones Grans
El 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la Presa de Conscienciació de
l’Abús i el Maltractament envers les
Persones Grans. L’objectiu d’aquesta
diada és crear una consciència social
i política de l’existència del maltractament i abús produït a les persones
grans, que presenta múltiples formes
i que es pot prevenir.
El maltractament a les persones
grans ha esdevingut una realitat que
cada vegada es fa més evident i requereix una atenció específica.
El reconeixement públic d’aquesta
classe de maltractament evidencia
una nova modalitat de relació on la
violència física deixa espai a altres
tipus de violència més silenciada,
menys evident, però no excloent de

dolor o patiment, la qual cosa obliga
a revisar l’actuació de totes les institucions i administracions per trobar
una manera coordinada de treballar
que permeti fer front amb la màxima
eficàcia a aquesta problemàtica.
És per aquest motiu que diferents
agents socials de la comarca, entre
17

ells tècnics de serveis socials municipals, del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i de l’Ajuntament de Vilafranca, del Consorci Sanitari Ricard
Fortuny, del Servei d’Atenció Primària
de l’Alt Penedès i els Mossos han elaborat el Protocol d’actuació contra els
maltractaments a les persones grans.
Aquest és un instrument de treball
per detectar, identificar, prevenir i actuar davant possibles situacions de
violència contra les persones grans.
Recordeu, si esteu vivint una situació de violència o creieu que algú en
pot estar patint, us podeu posar en
contacte amb l’equip de Serveis Socials Bàsics de Subirats, trucant al
938 993 011 o directament contactant
amb el telèfon d’emergències 112.

Poble
Centre de tallers terapèutics de Torrelavit
El centre pot resultar molt atractiu per a les persones
grans però també per a aquelles famílies que tenen
cura dels seus avis i àvies i necessitin un espai on
es facin càrrec dels seus familiars per disposar d’un
temps de respir, ja que s’ofereix una atenció integral
especialitzada per a totes les necessitats.

Des del mes de setembre passat està en funcionament
el Centre d’Atenció a la Gent Gran de Torrelavit, un servei comunitari d’atenció integral que desenvolupa un
nou model d’atenció a les persones majors de 65 anys
que viuen en zones rurals, i que també contempla, en
casos excepcionals, menors de 65 anys que presentin
algun deteriorament cognitiu o altres patologies que
requereixen atenció especialitzada i/o assistencial. El
centre de Torrelavit és el primer d’aquestes característiques a la nostra comarca.

Aquest centre disposa de 25 places i actualment l’horari de funcionament és de 15 a 19 h, tot i que hi ha
previsió d’ampliar-lo i oferir un horari de tot el dia.

Es tracta d’un espai obert a les persones grans que
vulguin gaudir d’una bona qualitat de vida i un bon estat general on s’imparteixen diferents tipus de tallers de
manualitats, jocs de taula, gimnàstica, tallers de llenguatge, etc.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb
l’equip de Serveis Socials Bàsics de Subirats, trucant
al 938 993 011 o directament contactant amb centre al
telèfon 673 296 181.

Xerrada al local social del barri de Sant Joan
resoldre els dubtes que els assistents van anar formulant
durant la sessió i va fer una interessant exposició sobre
què cal menjar en més o menys quantitat i en quins casos. Els assistents van valorar positivament l’activitat i van
aprofitar-la per compartir experiències diverses sobre l’alimentació.

El dijous 23 de maig es va fer una xerrada titulada Alimentació saludable per a gent gran al local social del barri de
Sant Joan de Casablanca. Hi van assistir una dotzena de
persones grans, la majoria de les quals participen regularment al taller de memòria que s’imparteix de manera
quinzenal. La formadora, del Col·legi de Farmacèutics, va

Taller de qualitat de vida a Lavern
El dijous 16, 23 i 30 de maig es
va realitzar a Lavern un taller de
qualitat de vida adreçat a persones grans titulat Només tenim
una vida, aprofitem-la! Hi van
participat una quinzena de dones
de Lavern i cinc de Can Batista,
que es van mostrat molt contentes amb el contingut del taller. La
formació, impartida pel Grup Seniors, ha permès a les assistents
fer un repàs sobre conductes,
tècniques i diversos recursos per
mantenir o millorar el benestar
personal en la vellesa.

Mostractiva,
trobada anual de la gent gran de l’Alt Penedès
El dimecres 12 de juny es va dur a
terme la XV Mostractiva al municipi
d’Olèrdola, inclosa en el marc del
projecte “Interactiu Gent Gran 2013”,
realitzat d’acord amb la Junta Permanent del Consell de la Gent Gran de
l’Alt Penedès, l’Ajuntament d’Olèrdola
i el Consell Comarcal de l’Alt Pene-

dès, on es va poder contemplar l’exposició de treballs de diferents casals
de la comarca i de les imatges del VI
Concurs de Fotografia “Mirades des
de l’experiència”, adreçat a la gent
gran, que s’havia convocat sota el
tema “La festa major dels pobles de
l’Alt Penedès”.
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La trobada anual també inclou el
lliurament dels guardons “Persones
Grans amb Mèrit”, que es concedeixen a persones en reconeixement
a la seva trajectòria vital i a la seva
participació en tasques de voluntariat
social o cultural, a proposta dels casals de la gent gran.
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RACÓ DE LES ESCOLES
Escola Subirats de Lavern
Tardes de tallers al parvulari de
l’Escola Subirats

Durant tres tardes de la setmana,
els nens i les nenes d’educació
infantil de les classes dels Conills,
els Ocells i els Ceps ens hem organitzat en grups barrejats amb alumnes de les tres aules per realitzar
tallers de jocs.
Hi ha hagut tallers per a tots els
gustos: tallers de joc simbòlic, tallers de jocs d’experimentació, tallers de jocs psicomotrius i tallers
de lletres i números.
La interacció entre alumnes d’edats
i interessos diferents ha afavorit
l’aprenentatge i enriquit el grau
d’experimentació, tant dels petits
com dels grans.
Aquests tallers tenien una doble
vessant, fer protagonistes els nens
i les nenes, deixant el mestre/a com
a supervisor, i fomentar el modelatge entre els alumnes.
Davant les propostes de treball
els nens i les nenes s’organitzaven i establien relacions de collaboració entre GRANS i PETITS.
El/la mestre/a vetllava per tal que
la cooperació es produís i així es
poguessin aprofitar al màxim les
possibilitats educatives.
Els alumnes més petits s’emmirallaven en els grans i això ha fet que
el seu procés d’aprenentatge s’accelerés davant el ventall de models
que tenien, a la vegada que els
alumnes més grans adquirien un
nivell de responsabilitat i autoestima que ha reforçat el seu desenvolupament personal.
A l’Escola Subirats treballem en
equip i ens agrada molts a tots!
Bon estiu!
19
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Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
El dia 23 d’abril, com cada any,
celebrem la diada de Sant Jordi a
l’escola.
Els nens i les nenes de cicle superior van fer una parada de roses i
llibres per a totes les edats, des de
petits fins a adults. Van fer diferents
torns perquè tots els de cicle superior poguessin participar-hi: un
al matí, dos de migdia i l’últim a la
tarda.
L’Ajuntament els va regalar un llibre i un punt de llibre a cada nen.
També van fer unes roses de color
groc, per reivindicar les retallades.
Festa de l’escola
El dia 4 de maig van celebrar
la festa de l’escola Sant Jordi, aquest any, dedicada a la
caseta.
Al matí van fer uns tallers que
consistien a fer tovots, recollir
canyes i construir la caseta.
I a la tarda van celebrar la
expofesta. Hi havia moltes expo
sicions: sobre l’arquitectura,
peGaudí, les barraques de pe
dra seca... i una de molt especial sobre Mendefera (Etiòpia). Els nens i les nenes de
l’escola, els pares i els mestres van cantar Obre els ulls
dels Catarres, acompanyats
per un grup musical format
per pares de l’escola i el mestre de música. Després van
menfer un pica-pica amb el men
jar que van portar entre tots.
Quan ja s’estava fent tard va
hacomençar a ploure i van ha
ver de recollir de pressa totes
les coses.
En acabar la festa tots estaven molt contents perquè finalment la caseta s’havia començat a construir, tot i que
encara quedava molta feina
per fer.
Noelia Martínez
Nil Amigó
Martina Mateo
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RACÓ DE LES ESCOLES
Escola El Montcau d’Ordal
El 14 d’abril vam celebrar la Festa
de l’Arbre a Ordal. Com cada any
l’escola hi va participar activament
com a entitat ordalenca que som.
Aquest any, a més, vam aprofitar
per fer la jornada de portes obertes
de la llar i també vam repartir els
llibres que cada any l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament dóna als joves
lectors del municipi.
El plat fort de la jornada va ser que,
per primera vegada, vam poder visitar l’escola nova. Es va habilitar
el pati i el menjador de l’escola per
poder-ho visitar. I és que enguany
la festa de l’arbre va centrar la seva
activitat en el pati de l’escola. Un
pati generós que, gràcies a la plantada que vam fer, avui ja llueix els
primers tocs de color verd.

Tant la comissió de la Festa de l’Arbre com l’Ajuntament i els mestres
vam acordar que el pati seria bo
que estigués voltat de moreres. En
canvi, el marge del pati fins a la riera acollirà pruneres i til·lers a mitja
alçada. Aquests arbres s’han escollit sobretot pels colors de la seva
florida i pel seu ràpid creixement.
També hem volgut mantenir una
olivera al pati, com a record de l’olivera que tenim a l’antiga escola, i
hem volgut plantar tres xiprers com
a símbol d’escola acollidora i catalana.
L’acte al pati va ser senzill però
emotiu, com ho és cada any. En primer lloc vam explicar la plantada
d’arbres i vam manifestar el desig
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que l’any vinent ja puguem inaugurar l’escola. Acte seguit els nens i
les nenes de l’escola van recitar els
seus poemes. Els assistents també
van poder gaudir d’una exposició
de dibuixos sobre el nou edifici que
havien preparat els alumnes. Com
marca la tradició, tota la mainada
del poble va ajudar a plantar l’últim
arbre. Finalment unes paraules de
l’alcalde, en Pere Pons, i un picapica generós van acabar d’arrodonir la festa.
Des de l’escola volem agrair públicament a la comissió de la festa, a
l’Ateneu Ordalenc i a l’Ajuntament
de Subirats la seva implicació en la
construcció de l’escola nova.

Poble
RACÓ DE LES ESCOLES
Llars d’infants de Subirats
El dia 30 de maig els nens i les nenes de les tres llars
d’infants de Subirats vam anar d’excursió a la granja La
Bassa del Vendrell. Un autocar ens va venir a buscar
a cada llar i arribàvem al Vendrell a les 10 del matí.
Allà vam poder veure i tocar: ànecs, oques, conills, gallines, cabres, ovelles, tortugues, cavalls, rucs, fures i
xinxilles, ocells, un mussol i fins i tot vam poder “muntar” a cavall. A més de compartir una estona amb els
animals, també vam fer galetes, unes tenien forma de
cor, les altres de papallona i unes altres forma de flor;
l’endemà ens les vam menjar a la llar per esmorzar.

A l’hora del dinar ens acompanyava una gallina que
es deia Anna i picotejava tot el que trobava per terra.
Després de dinar vam jugar, allà a la casa tenien un
pati xulíssim...
A les 4 ens va venir a buscar l’autocar i del Vendrell a la
llar molts vam aprofitar per fer una migdiada, estàvem
cansadíssims.
Va ser una sortida molt guai!
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El Mercat del Préssec d’Ordal, ara també amb
rutes guiades per descobrir Subirats

El Mercat del Préssec d’Ordal
torna a celebrar-se organitzat pel Patronat de Turisme
de Subirats i l’Associació de
Productors del Préssec d’Ordal, amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona,
tots els caps de setmana dels
mesos de juny, juliol i agost a la plaça Subirats de Sant
Pau d’Ordal. Aquest any té com a novetat la realització
de rutes guiades tots els diumenges durant la temporada
del mercat, sortint des del Punt d’Informació Turística de
la Caseta de Fusta de Sant Pau d’Ordal a les 10 hores per
tornar al punt d’inici a les 12 hores. Aquest itinerari descobreix el paisatge de Subirats mitjançant una caminada
agradable i tranquil·la que transcorre entre presseguers,
vinya i bosc. Es parla del conreu del presseguer als costers d’Ordal i les peculiaritats que fan d’aquesta una fruita
tan especial, a més de marges i barraques de pedra seca,
un molí d’oli iber i un antic hospital de l’orde dels Hospitalers. Té un preu de 4 euros per persona i és gratuïta per als
menors de 12 anys. Els pagesos elaboradors del préssec
d’Ordal el venen directament collit de les seves terres, i
el Mercat és la millor oportunitat per aconseguir-lo amb
degustació inclosa del combinat de caves de Subirats i

préssec d’Ordal “Música a les Vinyes” per a tots els compradors. L’alt valor qualitatiu que tenen aquests préssecs
és conseqüència de dos factors molt importants i que no
es donen enlloc més. Per una part el tipus de sòl calcari,
típic del municipi de Subirats, i per l’altra la seva condició
de conreu de secà que li dóna una aroma i un gust difícils
de trobar en altres varietats. Aquests dos factors més el
fet que el producte es cull en les condicions òptimes de
maduració, fan que el préssec d’Ordal sigui conegut per
les seves excel·lents qualitats aromàtiques i gustatives. En
aquest període de recol·lecció també se celebra la Temporada Gastronòmica del Préssec d’Ordal, durant la qual
una vintena de restaurants del Penedès elaboren plats
amb la base d’aquesta fruita dolça de secà.

El Mural de Subirats Capital de la Vinya ja dóna la
benvinguda al Penedès
El mural de Subirats Capital de la
Vinya es va iniciar a principis d’any
i ja s’ha acabat de fer. Aquest nou
reclam turístic de 80 m2 s’ha pintat
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 (Subirats). La seva execució ha estat
generant expectació des del començament, ja que eren diverses
les persones que s’aturaven per
contemplar-la. Però des del primer
dia que es va retirar la bastida i es
va poder contemplar acabat, moltes són les persones que s’aturen
per admirar aquesta obra d’art de
gran format i compartir-la a les xarxes socials d’internet, un fet que ha
significat la millor inauguració de
l’acció promocional.
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, i va concedir
el premi a la proposta de Cristina
Moriano (Subirats) i Ingrid Rubio
(Sant Martí Sarroca). Les artistes
van recollir en el seu projecte referents significatius component-los

ral. Cal destacar que les dues autores duen a terme el taller infantil
Punt de Pintura, la Cristina com a
responsable de l’activitat i l’Ingrid
com a col·laboradora, que s’imparteix a l’Aula de Natura de Subirats
La Puput, així com la iniciativa de
revestiments murals 2colorsmural.

amb tonalitats, colors i textures que
podem apreciar a Subirats i a tot el
Penedès. Composicions al voltant
de la música, l’harmonia, la terra,
el vi, la lluminositat i l’alegria que
irradia aquest paisatge. Les referències al món del camp i la vinya,
al Mercat del Préssec d’Ordal, les
Rutes Vitivinícoles de Subirats,
la vista del Castell de Subirats, el
Festival de Música a les Vinyes,
entre altres, són algunes de les representacions figuratives que comparteixen espai amb altres de més
abstractes, com són les zones de
color i taca que componen el mu-
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El mural de Subirats és una obra
d’elaboració artística lliure per donar la benvinguda al visitant, amb
l’única obligatorietat de fer-hi constar la pàgina web www.turismesubirats.cat i el logotip Subirats Capital
de la Vinya. Les guanyadores del
concurs van ser guardonades amb
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 van figurar representants dels mitjans de comunicació de l’Alt Penedès per ajudar
en l’elecció d’un element publicitari
que combinarà característiques artístiques i comunicatives. Aquesta
iniciativa ha estat destacada per
la Diputació de Barcelona amb la
concessió d’una subvenció per tal
d’aprofitar l’important punt de pas
com a nou recurs turístic.

Poble
El jazz es fusiona amb el flamenc i el folklore sud-americà al
Festival de Música a les Vinyes
El Festival de Música a les Vinyes arriba a l’onzena edició amb dues propostes ben originals. El dissabte 20
de juliol, De los días, los más lindos,
amb Rocío Faks Quartet & Gorka Benítez. Gran espectacle a càrrec del
quartet liderat per Rocío Faks amb
la seva extraordinària veu, al costat
del virtuós pianista Marco Mezquida,
(premiat com a millor músic de l’any
el 2011 i el 2012 per l’associació de
músics de jazz i música moderna de
Catalunya), el mestre del ritme Paco
Perera al contrabaix, Salvador Toscano a les percussions i un convidat
de luxe, Gorka Benítez, saxo i flauta,
músic emotiu i a la vegada rítmic i
melòdic. Grup de músics de diferents
geografies i estètiques que, sense
deixar de banda la seva pròpia identitat, aconsegueixen crear i recrear
melodies tradicionals del folklore de
l’Amèrica del Sud.

guitarra com l’Ignasi Terraza amb el
“swing” del seu piano, acompanyats
pel so elegant del contrabaixista Mario Rossy i del ritme del cajón flamenc
de José Manuel Fernández (el Tobalo).

El dissabte 27 de juliol, Únicos, amb
Josemi Carmona & Ignasi Terraza
Quartet per primer cop a Catalunya.
Aquest grup de músics ens farà sentir
que el flamenc i el jazz són dos estils
de música d’orígens i arrels comunes
que sempre es tracten amb respecte i admiració. La mateixa admiració
i respecte que senten tant el Josemi
Carmona amb el “duende” de la seva

I després de cada actuació, hi haurà
la tradicional degustació de caves de
Subirats i es repetirà la novetat amb
èxit dels darrers anys de la combinació amb préssec d’Ordal. Tots dos
concerts començaran puntualment a
les 10 de la nit. Es poden comprar les
entrades per al Festival de Música a
les Vinyes a internet, al web del Patronat de Turisme de Subirats http://

www.turismesubirats.cat. També es
poden adquirir als següents punts
de venda: Botiga Discostar (Vilafranca del Penedès), Oficina de Turisme
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), Oficina
de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia, Centre d’Interpretació del Castell
de Gelida, Centre d’Interpretació de
l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA), Centre d’Informació del
Castell de Penyafort, Oficina de Turisme de Subirats, Museu d’Esperanto
de Subirats i Celler Eudald Massana
Noya. El mateix dia del Festival també serà possible la compra d’entrades amb una hora d’antelació i fins 15
minuts abans de l’inici dels concerts,
en el cas d’haver-hi localitats disponibles. L’import de les entrades és de
15 euros per al primer dia i 20 euros
per al segon, però és possible assistir
als dos concerts amb un tiquet combinat de 25 euros.
El Patronat de Turisme de Subirats
organitza el Festival de Música a
les Vinyes amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Subirats, la Diputació de Barcelona, els Productors de
Vi i Cava de Subirats, l’Associació de
Productors del Préssec d’Ordal, la
Confraria del Cava Sant Sadurní i la
família Bori de Fortuny.

Primera experiència de telegrafia òptica al segle XXI
L’activitat Optica’t, celebrada el
cap de setmana del 18 i 19 de maig
a Subirats, va significar la primera
experiència de telegrafia òptica al
segle XXI a Catalunya. En aquesta
iniciativa única i innovadora, amb
motiu de la celebració del Dia Mundial de les Telecomunicacions i de
la Societat de la Informació 2013,
es van poder conèixer les dues
antigues torres de telègraf òptic
de Subirats, al Port d’Ordal, la més
coneguda i visible des de la carretera N-340, i a la Guàrdia de Sant
Pau d’Ordal, antiga torre medieval
que conserva la base. Subirats és
un dels pocs municipis amb més
d’una construcció d’aquest tipus,
que van iniciar l’era de les telecomunicacions al segle XIX. Una cinquantena de persones hi van participar diumenge en dos grups que
sortien, des de d’Ordal i Sant Pau
d’Ordal, cap a les respectives torres de telegrafia òptica. Gràcies als
guies, els quals també van explicar

ges van ser fets públics mitjançant
el Twitter de Turisme de Subirats
http://twitter.com/TSubirats.

la història i funcionament d’aquest
sistema de comunicació a Subirats
en la línia que travessava tot el litoral peninsular, van realitzar l’intercanvi de missatges entre les dues
torres com gairebé dos segles
enrere. A més a més els missat-
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El dia anterior, dissabte, l’exdirector de l’ETSIT-UPM i col·laborador
del Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Jesús
Sánchez Miñana, va donar una interessant conferència sobre el funcionament i particularitats de la telefonia òptica a l’Ateneu Ordalenc,
on també es va poder veure la maqueta d’una torre de telègraf òptic
completa dins una exposició sobre
la matèria. L’esdeveniment va ser
organitzat pel Patronat de Turisme
de Subirats i el Centre d’Estudis
de Subirats (CESUB) amb la col·
laboració de l’Associació d’Amics
del Telègraf d’Espanya i l’Associació Catalana i el Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya.
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Subirats ha promocionat l’Enoturisme al 22è Saló
Internacional de Turisme a Catalunya
Del 19 al 21 d’abril es va celebrar a la Fira de Barcelona
una nova edició del Saló Internacional de Turisme a Catalunya (SITC). Subirats, Capital de la Vinya, hi ha estat
present amb un estand conjunt realitzat pel Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès, el Patronat de Turisme
de Vilafranca del Penedès, el Patronat de Turisme de Sant
Sadurní d’Anoia i el Patronat de Turisme de Subirats, coordinat entre els quatre ens per promocionar els atractius i
recursos turístics del territori.
Dins del programa d’activitats es va presentar la recent
renovació de les Rutes Vitivinícoles de Subirats, amb nous
cartells divulgatius que tenen la capacitat d’informar amb
realitat augmentada. Aquesta novetat a les senyalitzacions, de les quals també se n’han revisat els continguts,
permet interactuar mitjançant l’aplicació per a smartphones o telèfons mòbils intel·ligents Layar. D’aquesta manera
es pot obtenir més informació sobre el terreny, ja que en
temps real es despleguen, a les pantalles dels mòbils que
enfoquen a la innovadora placa, uns botons sobre la imatge per reproduir vídeos sobre enoturisme i el municipi de
Subirats, conèixer el paisatge amb fotografies de l’indret

en altres estacions de l’any i accedir a fonts d’informació
web, twitter i facebook, enviar un e-mail o trucar a l’Oficina
de Turisme de Subirats amb un sol clic. També consta de
codis bidimensional QR per facilitar l’accés a més informació personalitzada al web de Turisme de Subirats http://
www.turismesubirats.cat. La capacitat de realitat augmentada ha estat desenvolupada amb la col·laboració de Zapping Consulting sobre cartells fabricats per Girod. A més
a més de mostrar-los a la presentació, els cartells van ser
presents durant la resta del SITC com una atracció més.

Les famílies de Subirats participen al
Subirats en Flor
Una nova edició de Subirats en Flor es va celebrar el 12 de maig. Les famílies de Subirats van voler viure massivament la festa de la primavera per
guarnir i embellir les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies del municipi. Organitzat pel Patronat de Turisme de Subirats i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Subirats, l’Estació Vitivinícola de Lavern (Subirats), seu
del Patronat, va omplir-se de flors i subiratencs en un ambient festiu per
reconèixer la dedicació i interès per la cura del paisatge. Els membres de
la Junta Directiva del Patronat, formada pels representants al municipi de
cellers i caves, allotjaments de turisme rural, restaurants, agricultors, artistes i artesans, agricultors, així com els regidors de l’Ajuntament, van ser els
encarregats de repartir els 750 lots de plantes destinades a incentivar la
millora del paisatge urbà del municipi.

Subirats és promocionat per tots els canals de comunicació
El Patronat de Turisme cerca per
tots els canals i mitjançant tots els
recursos possibles la promoció del
municipi de Subirats. A continuació
us relacionem una mostra d’aparicions recents. A la televisió, el Museu
d’Esperanto de Subirats va ser al mes
d’abril el protagonista del “Joc de
Catalunya” dins del programa Espai
terra amb Tomàs Molina de TV3. El
concurs girava entorn de l’únic museu del món sobre l’Esperanto que
es troba a un carrer dedicat al Dr.
Zamenhof, creador del moviment esperantista. El periodista Jordi Aguilera, acompanyat del conservador del
MES Rafel Hernández, van repassar
la història d’aquesta llengua universal i del rellevant fons de la biblioteca del museu de Subirats, un dels
més importants del món. A la ràdio,
al programa de viatges Tira milles de

la Cadena Cope, Subirats va ser una
de les darreres destinacions recomanades, tot descobrint als oients els
diversos atractius de la Capital de la
Vinya. A internet, el Patronat de Turisme de Subirats ha creat un nou canal
de difusió dels atractius turístics del
municipi a la xarxa social Pinterest,
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una plataforma molt visual que actualment registra un major creixement a
la xarxa per la seva facilitat en arribar
als seus usuaris gràcies a la rellevància de la imatge. En aquest espai ja
apareixen les fotografies de la Finestra de Subirats Capital de la Vinya als
milions d’usuaris registrats arreu del
món, els quals les poden compartir a
base de pins o enllaços recomanats
segons els seus interessos. D’altra
banda cal destacar que en els darrers mesos l’Oficina de Turisme de
Subirats ha renovat la certificació de
qualitat turística SICTED. També que
a la junta directiva del Patronat hi ha
hagut canvis en la representació, i
s’han incorporat recentment Leopold
Gonzàlez i Peix i Antoni Albet i Noya
com a representants del grup polític
de la CUP i del sector de caves i cellers respectivament.

Poble
IV Congrés
d’Art,
Paisatge
Vitivinícola i
Enoturisme

Un congrés per a una crisi

El Congrés Art i Paisatge Vitivinícola. Enoturisme celebrarà del 27
al 28 de juny d’enguany la seva
4a edició, amb la qual ha esdevingut un ens consolidat i actiu en la
protecció, la gestió, la formació i
la sensibilització del paisatge en
general i del paisatge vitivinícola en particular, dialogant
amb un desenvolupament sostenible compatible amb la
identitat vitivinícola. Després de 6 anys, és una trobada
biennal útil, de reconeguda solvència en el context vitivinícola. S’adreça a una àmplia base social, vinculada al món
de la viticultura i el seu paisatge, que comprèn administracions i agents diversos i totes les persones preocupades pel paisatge, concretament pel de la vinya vinculat al
plaer cultural dels vins i els caves. El Congrés, que té el
suport de tres universitats catalanes –Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona–, de l’Institut
d’Estudis Catalans, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i del Patronat de Turisme de Subirats, esdevé així
un marc de trobada que té com a objectiu ser una eina útil
per la preservació i la gestió acurada del paisatge vitivinícola i la seva identitat en el desenvolupament necessari i
sostenible.
Cada edició ha tingut la seva especificitat conjuntural concreta, que aquest any ve definida per la crisi. Més que mai
el Congrés es reafirma ara en la voluntat de servei, de lloc
d’intercanvi de coneixement, saber i experiències entre
especialistes locals i internacionals, per anar endavant i
afrontar els reptes que el canvi anuncia.
Els continguts del Congrés tenen dos objectius bàsics:
1. Fomentar el diàleg entre tots els agents que tenen incidències sobre el paisatge vitivinícola i la seva identitat.

2. A
 portar idees i estratègies que ajudin a tots els nivells,
privat i públic, a una relació harmònica entre desenvolupament i paisatge, vetllant per la preservació de la
identitat vitivinícola.
El continguts del Congrés s’organitzen en:
1. Les ponències que abasten les temàtiques vitivinícoles
més importants en tots els àmbits, presentades per experts nacionals i internacionals.
2. E
 ls Blocs Singulars, sessions temàtiques diferenciades,
aquest any sobre Governança, amb l’assistència del
conseller d’Empresa i Ocupació, Honorable Sr. Felip
Puig.
3. E
 ls treballs de recerca bàsica, introductoris a temàtiques amb forta incidència al territori.
4. L
es intervencions artístiques efímeres o semipermanents com a processos participatius per a una nova
lectura del paisatge de la vinya. Aquest any la “Vinya
de Foc” coincidint amb la revetlla de Sant Pere.
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Les crisis, com deia
Einstein, són com la
nit del nou dia i com a
tal cal preparar-se per
la nova aubada, que
serà diferent i nova. En
aquest sentit, el IV Congrés incorpora dues temàtiques que en certa
manera tenyeixen els
seus continguts: l’enoturisme i la dimensió cultural del paisatge de la
vinya.
L’enoturisme és presentat al Congrés com
aquella estratègia que,
rendibilitzant econòmicament tots els continguts naturals i culturals
del territori, des de les
rieres, els turons, la vinya i els cellers fins a l’arquitectura gòtica, modernista o
contemporània i les interrelacions entre ells, garanteix la
màxima qualitat del paisatge i del medi, ja que un dels
pilars essencials de l’enoturisme és el paisatge cultural de
la vinya ben conservat.
L’enoturisme imposa anar més enllà de l’“oasi” individual
enmig del caos i el desordre, i exigeix un territori endreçat,
equilibrat i harmònic, la creació de la matriu enoturística
d’excel·lència. El nou futur exigeix canviar de registre,
l’avenir del Penedès es dilucidarà en el territori social de
tots. Les concepcions empresarials i territorials low cost,
low quality estan condemnades al fracàs i arrossega a la
fallida tota la DO.
La cultura, l’art, han estat sempre presents al Congrés, i
potser fins i tot aquest últim ha estat objecte d’interpretacions errònies, que interpretaven l’art com quelcom poc
vinculat al lloc. El IV Congrés incorpora la dimensió cultural del paisatge de la vinya amb un doble objectiu: primer,
recuperar l’estima d’un paisatge vitivinícola singular on
la natura, la cultura i la vinya es combinen com en pocs
paisatges vitivinícoles del món; i segon, com a recurs per
potenciar i fer explícita la dimensió cultural del paisatge
reconeguda des la Ilíada d’Homer: “Ja la teva mare, la
vinya, no t’abraçarà amb l’amable sarment, ni et cobrirà
amb pàmpols de nèctar”, fins al cinema amb pel·lícules
com Sideways coneguda aquí amb el significatiu títol Entre
copas, dirigida per Alexander Payner.
El IV Congrés presenta un programa que recull l’esforç i
la il·lusió del comitè científic i el saber dels millors experts
per compartir-lo amb tu, el 27 i 28 de juny al Vinseum de
Vilafranca i la cloenda a Subirats, amb un únic gran objectiu: fer gran i fort el paisatge i el món de la vinya arreu.
Miquel Vidal
Director del Congrés Art i Paisatge Vitivinícola. Enoturisme
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PROGRAMA

IV Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme
Cultura i paisatge vitivinícola

27-28 DE JUNY. VINSEUM VILAFRANCA DEL PENEDÈS-CLOENDA A SUBIRATS

DIA 27

TARDA

MATÍ

2. CULTURA I PAISATGE VITIVINÍCOLA:
ART, LITERATURA I PAISATGE

1. CULTURA I PAISATGE VITIVINÍCOLA:
EL COMPROMÍS TERRITORIAL I SOCIAL
AMB EL TERRITORI
08.30-08.35 Benvinguda al Vinseum. Josep
Soler, doctor en arquitectura i president
del Vinseum.
08.35-08.50 Presentació del Congrés. Miquel Vidal, doctor en arquitectura, màster
en Arquitectura del Paisatge (UPC) i director del Congrés.
08.50-09.00 El compromís dels ajuntaments
amb el Congrés. Pere Regull, alcalde de
Vilafranca; Pere Pons, alcalde de Subirats.
09.00-09.30 Inauguració del Congrés. Conferència inaugural: Paisatgisme artístic els segles XX i XXI: de la figuració,
l’abstracció i el videoart. Lourdes Cirlot,
vicerectora de Relacions Institucionals i
Cultura (UB).
09.30-10.15 Arquitectura en el no-urbanitzable: els cellers. És específic el paisatge de
la vinya com a paisatge agrícola? Agustí Serra, director de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya.
10.15-10.30 Torn de preguntes.
10.30-10.45 Pausa.
10.45-11.30 El patrimoni del paisatge vitivinícola i la seva gestió, nous usos. Exemples. Enoturisme, opcions. Soazig Darnay, paisatgista (DPLG).
11.30-11.45 Torn de preguntes.
11.45-12.30 Presentació del Fòrum Internacional del Paisatge de la Vinya. Enoturisme (FIPVE). Miquel Vidal, arquitecte
(UPC).

15.00-15.45 La literatura agrària. Jordi Llavina, escriptor, poeta i crític literari.
15.45-16.00 Torn de paraules.
16.00-16.45 Escultura i ironia en el paisatge.
Josep Roy, doctor en Belles Arts (UB).
16.45-17.00 Torn de preguntes.
17.00-17.30 Pausa.
17.30-18.15 La identitat vitivinícola retorna
a Vilafranca. Filipa Arderius, arquitecta,
màster en Art per la Universitat de Coimbra.
18.15-18.30 Torn de preguntes.
18.30-19.30 Taula rodona: Art i lloc a la
vinya. Ton Salvadó, arquitecte; David
Ribas, pintor i gestor d’HD Riudebitlles;
Pau Catà, coordinador del Centre de Recerca i Creació Casamarles (CERCA) i
investigador cultural. Moderador: Josep
Massana, escultor.

12.00-12.15 Torn de preguntes.
12.15-13.00 Paisatge vitivinícola, exquisidesa. Enoturisme. Marian Muro, directora
general de Turisme de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya.
13.00-13.15 Torn de preguntes.
13.15-15.00 Dinar.
TARDA
5. CULTURA I PAISATGE VITIVINÍCOLA:
INSTRUMENTS
15.00-15.45 Paisatge vitivinícola i patrimoni
material. Josep Bertran, doctor arquitecte i director ETSAR, URV.
15.45-16.00 Torn de preguntes.

DIA 28

16.00-16.45 La gestió territorial del paisatge
cultural: enoturisme. La construcció de la
matriu enoturística d’excel·lència. Capítol
I. De l’itinerari geogràfic a la ruta conceptual intangible; el valor afegit.

MATÍ

16.45-17.00 Torn de preguntes.

3. LA GOVERNANÇA DEL PAISATGE VITIVINÍCOLA. EMPRESA I OCUPACIÓ

17.00-17.45 Presentació de les conclusions
del IV Congrés.

19.30-19.45 Torn de preguntes.

09.00-09.30 El paisatge de la vinya en el
marc empresarial. Honorable Sr. Felip
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.
4. CULTURA I PAISATGE VITIVINÍCOLA:
EL PATRIMONI IMMATERIAL I MATERIAL
COM A ACTIUS DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I SOCIAL

12.45-13.30 Compromís social pel paisatge:
neotomisme. Josep M. Canyelles i Albert
Huerta, promotors de Responsabilitat
Global, socis-consultors de Vector 5.

09.30-10.30 Taula rodona: Paisatge vitivinícola i patrimoni intangible. Roser Vernet,
empresària turisme rural i cultural; Xavier
Fornos, director de Vinseum; Isaac Albesa, periodista, comunicació de la DO
Tarragona; Àngels Travé, llicenciada en
Ciències Polítiques. Moderador: Josep
M. Puiggròs.

13.30-13.45 Torn de preguntes.

10.30-10.45 Torn de preguntes.

13.45-15.00 Dinar.

10.45-11.15 Pausa.

12.30-12.45 Torn de preguntes.

11.15-12.00 El paisatge històric i arqueològic vitivinícola del Penedès. Magí Miret
Mestre, arqueòleg dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona.
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17.45-18.00 Torn de preguntes.
18.00-18.30 Pausa.
18.30-19.30 Inauguració de l’Espai Experimental, Espai(vi) (Hermenegil Clascar
16-18): Projecte Vinyafranca. Recuperem
la identitat vitivinícola de Vilafranca. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Reus (ETSAR); Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB),
projecte i coordinació.
6. ART VIU A LA VINYA
19.00-23.00 Sopar, tast, performance. Coordinació: Miquel Àngel Planas, Facultat de
Belles Arts, FBBAA, ETSAB, ETSAR. Projecte 28/29.06. La Vinya de Foc. ETSAB.

Poble
Pedra Seca sense Fronteres.
Ambient de festa major!
Nombroses famílies i entitats
del municipi van acollir amb
els braços oberts una trentena de persones de la Catalunya Nord, que ens van visitar
el primer cap de setmana de
maig, amb motiu de la trobada Pedra Seca Sense Fronteres, organitzada pel Centre
d’Estudis de Subirats. El municipi va acollir els Amics de
Catllà i el Casal del Conflent (Catalunya Nord), per fer un
intercanvi cultural a l’entorn de les barraques de pedra
seca.

Participació
d’entitats

Amb un programa força atapeït, van passejar per Sant
Pau, amb visites a la Casa Taller Josep Massana i el Museu d’Esperanto, al celler Eudald Massana Noya i a la
festa de l’escola Sant Jordi, que havia preparat una exposició sobre l’excursió a les barraques feta recentment
amb tota la canalla. Cada persona es va endur un dibuix
de regal. Al migdia, els dracs de Sant Pau van petar a la
plaça de Subirats, i el Centre Agrícola va acollir l’acte oficial de benvinguda al municipi, on l’alcalde Pere Pons va
recordar que a la Catalunya Nord, a Rià concretament, hi
ha el bressol de Catalunya. La coral Llebeig de Sant Pau i
el Ball de la Cuca de Ca l’Avi van posar les notes de color.
A Ordal, l’Araceli Soler i el Jaume Rovira van mostrar la
feina feta a Subirats a l’entorn del patrimoni de la pedra
seca, i van comentar la tipologia de barraques. L’Ateneu
Ordalenc es va omplir de gom a gom, i el públic estava
envoltat de fotografies de pedra seca d’arreu dels Països
Catalans i de maquetes, material cedit per August Bernat,
del Centre Excursionista de Catalunya. El drac i els diables

locals van sorprendre tothom amb un correfoc i una actuació dels tabalers. Esgotades però contentes, les visites
amb les “famílies d’acollida” a sopar i dormir.
Diumenge, més de 60 persones van participar a la caminada de les barraques de Can Rossell, amb moments tan
simpàtics com el recital de cançons de l’Enri Torreilles o el
tast de vi i cava Llopart, a peu de barraca i amb Montserrat
al fons. El pastís amb barraca de xocolata del restaurant
Cal Pelegrí va posar la cirereta a una trobada capaç de
mobilitzar centenars de persones per a una activitat de
municipi. El dilluns, l’escola d’Ordal va visitar l’exposició
fotogràfica i alguna barraca dels voltants del poble. L’any
vinent, el Centre d’Estudis de Subirats organitzarà el viatge al Conflent.

Coral Llebeig
La Coral Llebeig va actuar el dia 20 d’abril al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el dia 26 de maig a
Santa Fe del Penedès amb la cantata El Penedès, un
muntatge músico-vocal dedicat a les comarques del
Penedès, a les seves vinyes i els seus vins.
Aquesta cantata ja s’havia estrenat a Sant Pau d’Ordal en el concert de Sant Esteve i va tenir un gran
èxit.
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El dia 1 de maig es va celebrar el 42è Aplec
del Pa i l’Empenta.
L’origen del Pa i l’Empenta es remunta a l’any
1719, quan el bisbe va manar a l’aleshores
rector, mossèn Antoni Gual, recollir unes
quarteres de blat per donar-les als pobres
en caritat. Avui aquestes quarteres s’han
transformat en el panet beneït.
Aquest any va tenir un significat molt especial, ja que es va voler retre un petit però sentit
homenatge a la persona de mossèn Josep
Raventós Escofet, 103è rector de la parròquia de Sant Pere de Subirats i instigador de
totes les obres de millora portades a terme
des de l’any 1971 tant al castell de Subirats
con al santuari de la Font Santa.
Als seus 83 anys i tal com ell mateix diu, “em
fallen les forces però no la il·lusió”.
L’alcalde de Subirats, en nom de l’Ajuntament i de l’Associació Castell de Subirats, va
fer entrega d’una placa commemorativa que
serà exposada a un indret vistós del recinte.

Una setmana molt especial
amb les nostres amigues coreanes
Un grup d’esperantistes coreanes,
acompanyades d’una francesa, ens
han visitat.
Ja fa temps que conec la Songanta.
És de Corea del Sud. La vaig conèixer gràcies a l’Skype, que és bàsicament l’eina amb la qual tinc amics
esperantòfons d’altres continents.
Un dia la Songanta em va dir que el
seu somni seria visitar Barcelona amb
cinc professores de les escoles alternatives del seu país, per la qual cosa
demanava si la podria ajudar. Ben a
gust ens vam posar mans a la feina i
amb l’ajut d’en Farri vam trobar l’allotjament. A més ha estat gràcies a la
inestimable ajuda del Rubén i de la
Marta que hem passat una setmana
molt especial.
Evidentment els vam ensenyar la ciutat. A Sant Pau d’Ordal es van quedar meravellades del paisatge i del
ric i interessant fons del Museu d’Esperanto de Subirats, on van passar
força estona fent preguntes. No vam
pas marxar sense tastar els préssecs
d’Ordal.

ticar la llengua internacional, les
nostres convidades ens van fer un
espectacle de titelles coreanes presentat amb música i cant. Després
de l’espectacle, ja durant la conversa, van explicar-nos l’altíssim nivell
de les escoles alternatives de Corea
del Sud.

Al Centre Artesà Tradicionàrius, on
ens reunim cada dimarts per prac-

Més tard, en Lluís, esperantista i casteller de la Vila de Gràcia, va convidar
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el grup a l’assaig de la colla castellera. Les nostres hostes coreanes van
gaudir de l’assaig tot participant-hi
activament.
A l’hora d’acomiadar-nos, la Songanta em va dir que vol tornar a Barcelona amb els seus alumnes.
Clara Baylina
Associació Catalana d’Esperanto /
Kataluna Esperanto-Asocio

Resum de plens
Sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2013
1. Sol·licitud de subvencions per al pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
Es van presentar els següents projectes d’obres com a objecte subvencionable per a la línia d’inversions del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya per al període 2013-2016:
SUBVENCIÓ
PUOSC

PRIORITAT

ANUALITAT

3

2014

Portada d’aigües de Lavern a Can Rossell

140.000,00 €

112.000,00 €

2

2014

Sistema de depuració de Ca l’Avi

175.253,80 €

140.203,04 €

1

2014

Sistema de depuració de Cantallops

154.091,89 €

123.273,51 €

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

Urbanització del passatge del Pere Grau de Lavern

85.450,87 €

68.360,70 €

OBRA

PRESSUPOST

Total

1.436.043,54 € 1.148.834,83 €

5. Arxivar, si s’escau, l’expedient de modificació
puntual del PGOM de Subirats per Al canvi de
l’àmbit de gestió en sòl urbà del barri de la
Guàrdia

I el projecte “Memòria per a la línia de subvencions per a despeses, reparacions, manteniment i conservació” del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
Línia manteniment: 160.009,54 € (quadrienni)

De forma anàloga, s’havia iniciat un tràmit semblant per incorporar al sòl urbà de Sant Pau el nucli de la Guàrdia.

2013: 40.002,38 €
2014: 40.002,38 €

Igualment l’aprovació definitiva del POUM que incorporava ja
aquesta antiga urbanització de Sant Pau com a part del nucli
urbà va aconsellar arxivar l’expedient que estava en tramitació per una modificació puntual del PGOU del 86.

2015: 40.002,38 €
2016: 40.002,38 €
El Ple, amb l’abstenció dels dos membres de l’APS-CUP i el
vot a favor de la resta de regidors presents, acorda aprovar la
proposta presentada.

El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda també
aprovar la proposta presentada.
6. Adhesió a la proposta de l’ACM sobre la contractació a Endesa del servei d’enllumenat públic

4. Arxivar, si s’escau, expedient de modificació
puntual del PGOM de Subirats per A l’adaptació
del planejament municipal al canvi de límit de
terme municipal prop del nucli de Ca l’Avi

El 31 de març vencia el contracte vigent amb Gas NaturalUnión Fenosa per al subministrament d’energia elèctrica a les
instal·lacions municipals (aquest contracte s’havia prorrogat
des del dia 31 de desembre).

El Ple de la Corporació Municipal el 19/09/2011 va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal de Subirats consistent en l’adaptació del planejament general al canvi del límit de terme municipal prop del
nucli de Ca l’Avi. Això permetia tirar endavant el projecte de la
pista poliesportiva que estava en terreny no urbanitzable que
s’havia incorporat al terme de Subirats un cop rectificada la
línia de terme amb el Pla del Penedès.

L’ACM (Associació Catalana de Municipis), a la qual està adherit el municipi de Subirats, ha tornat a convocar un concurs
públic per al subministrament elèctric, que ha adjudicat a Endesa Energia SAU.

Calia, però, modificar el PGOU vigent per poder-hi ubicar legalment una instal·lació esportiva.
Malgrat haver iniciat el tràmit, l’aprovació definitiva del POUM
de Subirats que ja incorporava aquesta modificació feia innecessari prosseguir la tramitació parcial iniciada el 2011 i
deixar-la sense efecte.

En base a l’exposició tècnica de l’informe elaborat per l’enginyer municipal, es proposa que l’Ajuntament de Subirats s’adhereixi al concurs de l’ACM i contracti els subministraments
elèctrics de les instal·lacions municipals amb Endesa SAU,
adjudicatària del concurs esmentat.

Per això el Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda
aprovar de fer-ho així.

El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar
la proposta presentada.

30

Resum de plens

57

juny 2013

Sessió ordinària del dia 11 de març de 2013
1. Compte de Liquidació 2012

3. Obligacions pendents de
pagament

L’alcalde-president, en compliment de la Llei reguladora de
les hisendes locals, informa al Ple municipal el resultat de la
liquidació dels pressupostos de la corporació corresponents
a l’exercici econòmic de 2012, aprovats mitjançant decrets de
data 28 de febrer de 2013.

Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Pagaments pendents
d’aplicació

Ajuntament
3. Resultat pressupostari:
3.938.514,18
3.613.382,18
325.132,00
50.227,00

0,00
397.607,12
230.120,00
125.952,00
41.535,12

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT
3. Resultat pressupostari:

-75.725,00

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes
netes
Resultat pressupostari
Despeses finançades
amb romanent de
tresoreria
Desviacions positives de
finançament
Ajustaments
Resultat pressupostari
ajustat

249.407,00

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS
1. Estat de despeses:
448.616,10
154.411,20
0,00
0,00

58.992,15
72.278,99
-13.286,84
24.450
0,00
24.450,00
11.163,16

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS

2. Estat d’ingressos:

1. Estat de despeses:

Saldos Drets pendents
cobrament a 1/01/2012
Saldos Drets pendents
cobrament a 31/12/2012

Saldo inicial Obligacions
a 1/01/2012
Saldo final Obligacions a
31/12/2012
Saldo inicial Ordres
pagament a 1/01/2012
Saldo final Ordres
pagament a 31/12/2012

1.124.297,98
323.155,87

III. ROMANENTS DE CRÈDIT
364.496

1. Despeses
Operacions de capital

364.496

Càrrec al romanent de
tresoreria
Recursos afectats

3.182,69
100,95
0,00
0,00

2. Estat d’ingressos:

364.496

2. Ingressos

Saldos Drets pendents
cobrament a 1/01/2012
Saldos Drets pendents
cobrament a 31/12/2012

125.959
238.537

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

4.527,00
1.041,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
486.870,30

1. Fons líquids
2. Drets pendents de
cobrament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Cobraments pendents
d’aplicació

636.660,61

Patronat de Turisme

125.952,00

Saldo inicial Obligacions a
1/01/2012
Saldo final Obligacions a
31/12/2012
Saldo inicial Ordres
pagament a 1/01/2012
Saldo final Ordres
pagament a 31/12/2012

592.499,04
154.411,20

I. Romanent de tresoreria
total
II. Saldos de dubtós
cobrament
III. Excés de finançament
afectat
IV. Romanent de tresoreria
per a despeses generals

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes
netes
Resultat pressupostari
Despeses finançades amb
romanent de tresoreria
Desviacions positives de
finançament
Ajustaments
Resultat pressupostari
ajustat

1.383.570,85

1.294.307,67
967.422,27
323.155,87

1. Fons líquids

16.144,62

2. Drets pendents de
cobrament

32.041,00

Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Cobraments pendents
d’aplicació

3.729,53
0,00
31

31.000,00
1.041,00
0,00
0,00

Resum de plens
3. Obligacions pendents
de pagament
Pressupost corrent
Pressupostos tancats
Operacions no
pressupostàries
Pagaments pendents
d’aplicació

finitiu, es va proposar al Ple el text refós del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Subirats, i enviar-lo a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
i publicació

20.379,43
19.555,32
100,95

I. Romanent de tresoreria
total
II. Saldos de dubtós
cobrament
III. Excés de finançament
afectat
IV. Romanent de tresoreria
per a despeses
generals

El Ple l’aprova amb les abstencions dels grups d’ERC i PP,
el vot en contra d’APS-CUP i el vot a favor de CiU i del Grup
Municipal Socialista.

723,16
0,00

4. Requeriment interposat a CTUB sobre L’aprovació definitiva DEL POUM
27.806,19

Tot i la incorporació de la major part de les prescripcions indicades per la CTUB al text refós, l’Ajuntament va presentar
el 12 de febrer de 2013 una reclamació/requeriment previ, en
relació a tres de les prescripcions i que tenien relació amb
el PMU-14 de Sant Pau, el PMU-7 de la Urbanització de Can
Rossell i el SUDr-9 “Ca l’Avi Sud”.

1.901,15
0,00

Ara, ratificant el requeriment anterior, es demana afegir-hi que
se’n contempli una de nova relativa a l’informe de la Direcció General de Carreteres de data 30 de novembre de 2012,
relativa a la carretera BV-2429 al seu pas per Lavern a Ca
l’Almirall.

25.905,04

El Ple en qued assabentat.

El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la
proposta presentada.

2. Cessió consultori Lavern
Abans no es procedeixi a la tramitació administrativa prescrita per la normativa patrimonial vigent –desafectació dels
béns demanials i posterior cessió al Departament de Sanitat
del terreny on és construït el consultori mèdic de Lavern–, es
fa necessari procedir a la parcel·lació de l’esmentat terreny
i posterior divisió horitzontal de l’immoble que acull aquest
equipament municipal.

5. MOCIONS
5.1. Moció presentada pel grup de Convergència i Unió,
pel Grup Municipal Socialista i per ERC: “Moció de suport
a la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble
de Catalunya”
La moció reprodueix el text amb què el Ple del Parlament de
Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, va aprovar la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble
de Catalunya d’acord amb la voluntat majoritària expressada
democràticament pel poble de Catalunya, i iniciar el procés
per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis de: sobirania,
legitimitat democràtica, transparència, diàleg, cohesió social,
europeisme, legalitat i participació.

Vistos els informes tècnics municipals, s’exposa que la parcel·
lació té per objecte la segregació d’un terreny de 122,10 m2
de superfície, per a la cessió al Servei Català de la Salut, ocupat totalment per l’edifici del consultori de Lavern, d’una finca
de propietat municipal amb 1.729 m2 de superfície total.
Fet el primer pas, el segueix la divisió en propietat horitzontal,
que té per objecte la separació en dues unitats de les dues
plantes de l’edifici del consultori de Lavern per a la cessió de
la planta baixa al Servei Català de la Salut.
En aquest terreny de propietat municipal, situat al carrer de
les Escoles núm. 3 de Lavern, hi ha actualment un edifici de
dues plantes. La planta soterrani es destina a magatzem municipal i la primera a consultori mèdic, de manera que la cessió del consultori comporta tan sols la cessió de la planta baixa i del percentatge de participació corresponent d’aquesta
en el terreny. La planta semisoterrani i els drets corresponents
sobre el terreny quedaran com a propietat municipal.

Ja que el Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser protagonistes actius d’aquest procés democràtic d’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya i el compromís del municipalisme amb el dret a decidir
del poble català, en aquest moment històric es proposa al Ple
de l’Ajuntament de Subirats:
Donar ple suport a la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.

A la vista de l’exposat, el Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar-ho.

Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats,
al Govern Espanyol i al Parlament Europeu.

3. APROVACIÓ TEXT REFÓS POUM
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acordà en
sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2012 l’aprovació
definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats (POUM), supeditant-ne la preceptiva publicació al DOGC
a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions
que el mateix acord de la Comissió preveu.

La moció s’aprova amb el vot en contra de la Sra. Morera, l’abstenció del Sr. Carbonell i el vot a favor de la resta de regidors.
5.2. Manifest presentat pel grup de Convergència i Unió,
pel Grup Municipal Socialista, per ERC i per APS-CUP:
“Declaració institucional del 8 de març de 2013, amb motiu
del Dia Internacional de la Dona” i que va llegir la regidora
Isabel Esteve

En base a aquest requeriment el serveis tècnics municipals,
en informe de l’arquitecte Ramon Gumà emès el dia 6 de març
de 2013, ha fet el dictamen on es relacionen les prescripcions
incorporades al text del POUM aprovat definitivament per la
CTUB el dia 13 de desembre de 2012, en compliment de la
resolució d’aquesta mateixa comissió.

En síntesi, la moció recorda que el nostre país viu avui un
moment històric excepcional, una etapa basada en el principi
democràtic del dret a decidir. I aquest 8 de març, l’Ajuntament
de Subirats vol ser part d’aquest anhel col·lectiu, i contribuir-hi
amb l’esbós d’un futur que necessàriament s’escriurà, també,
en femení.

Un cop llegit l’informe on es relacionen les prescripcions incorporades i que es podran consultar properament al text de32
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Les dones, diu, “som protagonistes d’aquest present històric
que ens empeny amb ànsia davant la possibilitat de transformar estructures obsoletes per poder edificar damunt de pilars
sòlids aquest nou país i, al mateix temps, ens enfronta al repte
diari d’un context econòmic ple de dificultats i incerteses i
persegueix harmonitzar la realitat quotidiana de la vida humana en totes les seves etapes i facetes”.

definitivament el problema del finançament local tal i com es
ve reclamant des de les entitats municipalistes.

“I malgrat els obstacles”, prossegueix en un altre punt, “fem
el possible i l’impossible per equilibrar ambdós mons: públic
i privat. Som expertes a transitar d’un lloc a l’altre i concertar
la vida, amb tots els seus imprevistos, amb la rigidesa d’un
mercat de treball que amb la seva inflexibilitat dificulta el tomb
que el canvi de segle demana”.

Al mateix temps s’insta el Govern de l’Estat que retiri l’actual
esborrany d’avantprojecte i que resolgui de manera definitiva
el finançament local, per tal de garantir l’accés als serveis públics de tota la ciutadania i la continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit durant els més de 30 anys de democràcia,
i al qual han contribuït de forma destacada els ajuntaments.

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Subirats
reivindiqui el paper dels ajuntaments, s’aposti per una nova
estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració, i garanteixi una prestació eficient dels serveis.

“Aquest 8 de març”, finalitza, “el que volem des de l’Ajuntament de Subirats és plantejar a tots aquells estaments que
tenen en aquest moment la possibilitat de decidir si la nova
Catalunya serà una societat on dones i homes conviuran en
un mateix ordre de sentit i de valor. Moure la inèrcia de rutines
i costums ancestrals pot semblar utòpic, però cal creure-hi i
enfrontar-s’hi i que sumem totes i tots en la construcció d’un
país més lliure i just”.

Es reclama, finalment, al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves competències exclusives en règim
local i que tramiti de manera urgent la nova Llei de Governs
Locals i Hisendes Locals Catalanes que blindi els municipis
catalans contra aquest atac de la nostra autonomia. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques; al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias, a
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

La moció s’aprova, amb l’única abstenció de la Sra. Morera, i
amb la unanimitat de la resta de regidors presents.
5.3. Moció presentada pel grup de Convergència i Unió,
pel Grup Municipal Socialista i per ERC: “Reforma de l’administració local”

La moció s’aprova, amb l’única abstenció de la Sra. Morera, i
amb la unanimitat de la resta de regidors presents.

Aquesta moció rebutja frontalment l’Avantprojecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que el
dia 15 de febrer fou presentat pel govern de l’Estat, on treu
competències i capacitats de gestió als ajuntaments. Es tracta d’una reforma regressiva que prioritza la recentralització
dels serveis i no garanteix el bon funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat. Treure competències
als ajuntaments no comporta millorar l’eficiència sinó, senzillament, allunyar els centres de decisió d’on esdevenen els
problemes.

8. Moció Presentada per Alternativa per Subirats-CUP i l’associació d’amics del poble Sahrauí a l’alt Penedès (Acaps-Wilaya Penedès) en
suport als presos polítics Sahrauís
El 8 de novembre de 2010 el campament de Gdeim Izik, als
afores
, amb més de 20.000 persones, la denúncia de la
situació en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom
del Sàhara Occidental (últim territori d’Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides) va ser dissolta violentament per les forces d’ocupació marroquines, que causaren víctimes i desapareguts.

Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la democràcia i han jugat un paper decisiu en la cohesió de pobles, viles i ciutats de Catalunya, assumint competències que no eren municipals per tal de donar resposta als
seus veïns i veïnes perquè és l’administració més propera, i
han demostrat en més de 30 anys de democràcia que són els
millors preparats per oferir serveis de proximitat en matèries
socials, en educació i en salut.

El règim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís i posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental,
va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar
amb les degudes garanties per falta de proves, condemnant
a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de
presó, uns altres deu a penes d’entre 20 i 25 anys i els dos
últims a dos anys de presó.

El Govern de l’Estat no creu en els ajuntaments petits i els
buida de competències, amb un suposat estalvi que en realitat serà un increment de despesa per als ciutadans i les
ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per resoldre els seus
problemes. És molt greu l’anunci que els càrrecs electes dels
ajuntaments de menys de 1.000 habitants no rebin cap tipus
de remuneració econòmica, ja que aquesta decisió allunya
les classes treballadores del servei públic. Es tracta d’un pas
més del Govern de l’Estat en el camí de segrestar la política a
la gent del carrer. És especialment preocupant la redacció de
l’article 61 bis: “Intervenció de municipis amb població inferior als 5.000 habitants”, cosa que podria provocar la intervenció i desaparició de facto de més del 83% dels ajuntaments
espanyols.

Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el mateix Parlament Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint el respecte als drets humans
del poble sahrauí.
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Subirats acorda subscriure el mandat del Parlament Europeu a la
XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i
exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics
sahrauís, inclòs el grup de 24 presos de Gdeim Izik, demanar
la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí i donar
suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret
a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.

D’altra banda, cal recordar que les administracions locals no
són ni molt menys les que tenen un pes més rellevant en el
dèficit públic i a més són, segons les darreres dades econòmiques, l’únic nivell d’administració pública que preveu
acomplir amb l’objectiu del dèficit.
Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis
públics obeint només a criteris econòmics, sense tenir en
compte criteris socials ni de qualitat de vida, i tampoc resol

La moció s’aprova amb la unanimitat dels regidors presents.
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Suma i triomfaràs
lors. I si bé és cert que el món és un gran banc, és també
un gran mercat de compradors, així que posem la directa.

És difícil aïllar-se de la convulsa realitat política del món,
del país i del nostre entorn més directe. És tan complicat
agafar distància que, fins i tot, escriure un article que pugui servir de brúixola, esdevé una tasca més desafiant de
l’habitual.

Posem la directa per clavar la nostra bandera. Una bandera que ja no només és de quatre barres, sinó que a més
és la bandera de la recerca innovadora, del disseny, del
desenvolupament de noves teràpies i nous fàrmacs pioners..., d’un gran conjunt d’elements que ens situen al
món. Catalunya és present al món, i hi és amb identitat
pròpia i reconeguda per les diferents instàncies acadèmiques, econòmiques i empresarials d’arreu.

Segurament, en aquestes situacions, cal aplicar aquella
premissa de “divideix i triomfaràs”, o potser caldria reformular-la i dir a partir d’ara “suma i triomfaràs”? Així que
som-hi! Desgranem els diferents nivells, dividim a veure
què trobem.

I al mig, Espanya. Espanya intenta auto imposar-se un
model que ni ella mateixa es creu. Oblida la història i les
maneres. Evita el consens; quan aquest ha estat sempre
la clau de pas dels grans imperis que han sabut canviar
territori per prosperitat econòmica (Regne Unit, França,
Alemanya...). I “més difícil encara”, ens enganyen i s’enganyen ells mateixos davant de la comunitat internacional
disfressant xifres de dèficit amb Europa. Un tic més. Un
gest que no canvia la concepció d’un país, que si es realitzés una anàlisi en profunditat, podria renéixer d’entre les
seves cendres, guanyar credibilitat i un protagonisme a la
comunitat internacional i donar un espai a les nacions que
aspirem, com a mínim, a decidir què volem ser.

Subirats segueix sent el municipi de referència de l’Alt
Penedès; com ho ha estat en els darrers anys. Iniciatives
com el Congrés de l’Art i el Paisatge, que enguany celebra una nova edició conjuntament amb Vilafranca, que
compta amb el suport de més empreses i administracions
que mai.
És a dir, que davant del repte d’una economia encara més
malmesa, a un 2013 que se’ns farà llarg, les empreses han
decidit prendre la via més agosarada: la inversió. Invertint
en els recursos que siguin necessaris, apostant al màxim,
perquè és ara quan les màquines han d’agafar una posició
capdavantera a la graella de sortida.
Quan el mercat es recuperi, que ho farà, Subirats sens
dubte partirà ja en una posició líder, fruit de l’esforç comunitari d’un poble, d’un teixit empresarial i d’un equip de govern que no escatimen en esforços per mantenir l’economia subiratenca a l’alçada que li pertoca per mèrits propis.

Dividim el problema per analitzar les diferents opcions, els
diferents punts de vista, les diverses necessitats. Però al
final, si us plau, no ens dividim, perquè la divisió ens fa
febles. La divisió, aquella que anhelen els qui pretenen
segrestar la veu d’un poble, els dóna la victòria moral i real
als qui volen confondre una part amb el tot.

El món. El món en minúscules i el Món en majúscules. Una
cassola on sembla que ja hem perdut els referents del que
es cou i el perquè es cou. Els poders financers juguen a
escacs amb els poders governamentals. Una manca de
lideratge absolut, que ve a ser sinònim de manca de va-

Sumem. Sumem voluntats. Que no vol dir ser monocromàtics. Vol dir que aportem el millor de cadascú de nosaltres
amb la fi més honorable de la qüestionada democràcia:
que sigui el que el poble decideixi. Perquè si sumem com
a poble: guanyem.
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Aquest any, està sent un any de realitats. Començant per
la Declaració de Sobirania que es va aprovar al Parlament,
un pas important en el camí del dret a decidir. Però també
altres fets històrics que confirmen que la transició nacional
ha començat i és imparable, els dos grans partits del catalanisme autonòmic necessiten urgentment un sastre ja que
hauran de sargir costures ben aviat, la picabaralla pública
entre CDC i UDC, més enllà del fet que posa en perill el
procés, demostra que la federació necessita una revisió.
En el cas del PSC, la trencadissa sembla imminent si no hi
ha replantejament de la seva estratègia respecte al PSOE
i actuen com un partit nacional. La manca de respecte del
PP a la voluntat dels catalans és intolerable.
Mentrestant el Govern espanyol segueix la seva follia ofegant les institucions catalanes, tallant-los l’aixeta, una aixeta que els catalans contribuïm molt generosament a omplir,
i atacant els ajuntaments catalans amb una estúpida guerra de banderes que no porta enlloc, en comptes de lluitar
contra l’atur que ofega més de 800.000 catalans.

que mai, cohesió social i fer al més aviat possible el referèndum ja no és qüestió de voluntat ni de democràcia, és
una qüestió de supervivència.
El 12 d’abril de 1931 se celebraren eleccions municipals a
Catalunya, amb el següent resultat:

Un altre exemple, el tenim en l’agressió constant que pateix la llengua catalana, però no és una agressió més, és
un atac al model d’immersió lingüística o, el que és el mateix, un atac a la cohesió social; els molesta –i molt– que
la nostra llengua hagi estat una llengua que uneix. Ho van
intentar durant la campanya, atemorint la població, i no
se’n van sortir, i els ciutadans vam votar majoritàriament
opcions sobiranistes. Ara –com tantes altres vegades–
apliquen la força de la demografia que ha servit sempre
per intentar destruir, mai per intentar entendre la pluralitat,
que veuen com un nosa. Des de les eleccions del 25N
estant intentant que ens empobrim (no apujant pensions
i bunqueritzant els bancs davant una proposta de fer-los
pagar més impostos a Catalunya) i ara llancen un atac letal a la llengua... I tingueu clar que no s’aturaran. Ara més

• Esquerra Republicana (i altres republicans): 3.219
regidors
• Lliga Regionalista: 1.014 regidors
• Monàrquics: 219 regidors
• PSOE-Partit Radical: 114 regidors
Aquelles eleccions van servir per canviar el règim existent fins aquell moment, i dos dies després s’instaurava
la república. Ara, 82 anys després, alguns de nosaltres
seguim treballant per canviar un règim hereu de la dictadura franquista, i la victòria és cada cop més a prop;
aviat la República Catalana serà una realitat, fruit, com
en aquell moment, de la voluntat popular. Guanyarem!
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La taxa d’escombraries per família augmenta
gairebé un 50% en dos anys

solars ja estan gravats amb l’IBI. Fet i donat, el cas és que
aquests 50 € signifiquen gairebé un 30% dels 165 € que
es paga per unitat familiar, malgrat la diferència a l’hora de
generar escombraries.

Les taxes municipals són un tipus de tribut que l’Ajuntament exigeix als seus conciutadans a canvi d’un servei
que realitza (per exemple, la taxa d’escombraries) o per
permetre que un particular utilitzi de forma privativa o especial un domini públic (per exemple, els guals).

Però per què aquest augment en la taxa d’escombraries?
Potser l’Ajuntament té un dèficit molt gran per la realització
d’aquest servei? Doncs resulta que després de visualitzar
l’estudi de costos 2013 d’aquesta la taxa, es conclou que
el dèficit 2013 previst d’aquest servei és només del 3%.
Això pot comportar que al final de l’any, quan tinguem les
dades reals del 2013, la seva liquidació acabi amb números positius. Continuem sense entendre aquests augments
tan grans en la contribució de la brossa...

L’article 24.2 de la Llei de les Hisendes Locals (LHL) diu
que “l’import d’una taxa per prestació d’un servei o per la
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt,
del cost real o previsible del servei o activitat de què es
tracti”.

No volem obviar que en altres taxes, com la de l’escola
bressol, l’Ajuntament arrossega un dèficit molt elevat i difícil de sostenir, però en el tema de la brossa ratlla el superàvit. En sessió plenària, el govern municipal ja ha admès
que potser els darrers augments han estat exagerats i no
descarta algun tipus de reducció en els pròxims exercicis.
Per tant, aquestes possibles minoracions s’hauran de produir durant els dos últims anys de legislatura..., abans de
les pròximes eleccions municipals.

És a dir, l’import que nosaltres paguem per cada una de
les taxes, que són ingressos que recapta l’Ajuntament, no
pot ser superior al cost que li representa a l’Ajuntament
la realització d’aquest servei. L’ens municipal en cap cas
pot tenir superàvit per una taxa, ja que la taxa no té afany
recaptatori i l’organisme local n’ha d’assumir forçosament
una part del cost (dèficit de la taxa).
En els últims dos anys la taxa d’escombraries per
habitatge a Subirats ha passat de 110,86 € el 2011 a
165,00 € el 2013. Això vol dir que l’augment ha estat gairebé del 50% en dos anys, concretament del 48,8%.

CiU es contradiu a si mateixa en el mateix
número de la revista municipal

A aquest augment, li hem de sumar el nou gravamen sobre els solars urbans sense edificar. El 2012 els solars
urbans no tributaven per taxa d’escombraries, però aquest
any 2013 es paguen 50 € per cada un dels solars.

No és la nostra intenció avorrir el ciutadà amb les petites
disputes que puguem tenir entre partits, per tant únicament explicarem on és la contradicció esmentada i el lector curiós que la cerqui ell mateix.

Per què? La resposta és per la recollida, el tractament i el
transport de les restes vegetals que es generin als solars, i
perquè altres municipis veïns també ho tenen. Al marge de
fins a quin punt estiguem d’acord amb aquests dos arguments exposats, demanem que en cap cas es justifiqui el
nou gravamen al·legant el servei d’il·luminació pública, la
neteja de carrers, etc., perquè per aquests conceptes els

Es tracta d’agafar el número anterior del Tot Subirats (núm.
56) i comparar què diu CiU a les pàgines 10 i 34, en clara
al·lusió en aquesta darrera al grup APS-CUP.
Compte amb el que escrivim a les revistes, perquè dir una
cosa sobre un altre grup i 20 pàgines després dir totalment el contrari confon al ciutadà i fa perdre credibilitat.
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LLUÍS RÀFOLS
Regidor
socialista
no adscrit

No he deixat el grup municipal, el PSC me n’ha fet fora
sofert i, de l’altra, per intentar ser justos en la distribució de
les càrregues de l’IBI. Existien notables mancances que el
cens evidenciava, entre les dades dels immobles construïts
més recentment i els més antics, malgrat que en molts casos
haguessin sofert reformes importants que la documentació
cadastral no recollia.

Sé que us sorprendrà el titular d’aquesta pàgina, simplement
dir-vos que l’Agrupació del PSC de Subirats, essencialment
dos dels seus integrants, Marcos Pérez i, Santi Fontanet, maniobrant d’acord amb el sector més conservador de l’aparell
del PSC a la comarca, han pressionat de manera barroera a
l’Ajuntament de Subirats per forçar la meva sortida del Grup
Municipal Socialista. Em reafirmo de nou en el fet que no hi
he renunciat voluntàriament, ni al grup ni al programa, tal com
vaig dir el mes de març passat. Podria argumentar a bastament la meva disconformitat, però no tinc ganes de discutir: si
així ho volen i el PSC ho permet i hi dóna suport, es produeix
de fet la desaparició d’aquest grup municipal, col·locant-me
per la força com a regidor no adscrit.

Això comportarà actualitzacions del valor cadastral, però el
deure d’un bon govern és ser justos en la distribució de càrregues.
3. Volem posar al dia l’ordenança de camins. Cal que en el
cas de camins públics se’n respectin les amplades mínimes,
les zones de servitud i les distàncies de plantació. S’ha de
vetllar pel bon ús i les bones condicions dels camins públics
en bé de tots els ciutadans.

És la resposta intolerant i sectària d’un PSC que no perdona la
discrepància. Un partit del qual em vaig donar de baixa per la
seva incoherència, on en consciència no podia restar-hi quan
se sotmet als dictats d’un partit espanyol que es pronuncia
obertament en contra del fet que el meu país pugui esdevenir
un estat independent.

En paral·lel i també amb el suport de la Diputació, volem posar
al dia, basant-nos en la documentació existent a l’Ajuntament,
el cadastre de camins públics, aquestes comunicacions interiors entre els nostres pobles i masies. Cal documentar els
històrics, les modificacions que s’hi han fet, i també constatar
els que per deixadesa ja són irrecuperables.

El més trist a nivell municipal és que no sols han renunciat al
fet que puguem treballar junts fins al final de la legislatura pel
bé de Subirats, sinó que fan palès que els interessa més el
profit personal d’alguns i el del partit que els problemes del
municipi.

De la Regidoria de Cultura, vull destacar l’esforç de contacte
amb totes les entitats amb diversos objectius i compromisos.

I no és això el més lamentable, sinó que han utilitzat la mentida, la falsedat i la calúmnia, fent afirmacions sobre la meva
persona en una carta que signava el Sr. Fontanet i anava dirigida al primer secretari de la Federació X del PSC.

1. Mantenir amb centres i ateneus el compromís de seguir
ajudant en les obres dels immobles d’acord amb els convenis
existents i seguir mantenint, malgrat el moment, els ajuts a les
festes majors.

No m’estendré més aquí en aquest terreny. Els ciutadans de
Subirats em coneixen prou. Ja ho explicaré, si cal, més endavant i amb tot detall, i sense malgastar l’espai que paguem
entre tots.

2. Ajustar la política de subvencions amb la resta d’entitats,
amb criteris de racionalitat i d’acord amb la llei de subvencions i les possibilitats del nostre pressupost.
3. Acabar el PEM (Pla d’Emergència Municipal) que dóna forma legal als recorreguts de les colles de foc, i tancar amb
seguretat el compromís que l’Ajuntament actuï com a organitzador en les seves activitats, amb la corresponent cobertura
d’una pòlissa de responsabilitat civil.

Parlem ara de la feina al municipi, que és el que a tots
ens interessa
La feina d’aquest regidor, com la de la resta dels companys,
és molta i variada i procura cada dia administrar al millor que
sap les àrees que li pertoquen:

4. Dinamitzar la col·laboració entre entitats, que sempre porta
avantatges i fomenta la cohesió del municipi. Millorar l’intercanvi d’informació entre elles i cap al ciutadà. Posar al dia la
documentació relativa a la seva personalitat jurídica d’acord
amb la Llei d’Associacions.

De l’àrea d’Urbanisme, amb el POUM aprovat i a falta de la
seva publicació al BOP, ens ocupen ara temes derivats.
1. El catàleg de masies, eina complementaria del POUM,
s’està fent amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que l’ha adjudicada per concurs públic a l’estudi Hèlix.
Ara la feina de l’Ajuntament, essencialment dels seus tècnics,
és fornir les dades i els documents necessaris i donar sobre
el terreny tot el seu suport. D’aquest catàleg se’n deriven els
usos permesos al POUM i és una eina imprescindible.

5. Fomentar la col·laboració entre municipis i amb els centres
d’estudis locals per a projectes compartits, com s’està fent
amb Vallirana i possiblement amb Cervelló i Olesa de Bonesvalls, en el cas del 200 aniversari de la batalla d’Ordal de la
Guerra del Francès, i amb Sant Sadurní per recordar d’una
manera avui festiva la que en el seu moment va ser traumàtica
separació dels nostres municipis ara fa 250 anys.

2. S’està fent la revisió del cadastre, tant de sòl rústic com
urbà. La revisió anterior era del 1986 i, d’una banda, calia
actualitzar-la per recollir els canvis que molts immobles han

Lluís Ràfols
Regidor socialista NO ADSCRIT
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Reciclar sí, però no així
nuclis no tenen reciclamòbil tot i pagar 165 euros per la
recollida d’escombraries?

El Partit Popular estem ben conscienciats que hem de fer
un pas endavant respecte la recollida selectiva, i en particular buscar una solució a la quantitat de deixalles que
produïm diàriament.

Una vegada més el nostre Grup observa la falta de gestió
de CiU i del Sr. alcalde, que no pensa en tots els nuclis per
igual. Entenem que hi ha nuclis més grans a Subirats que
tenen unes necessitats diferents que, per exemple, Can
Batista o el Rebato, però tots han de tenir els mateixos
serveis.

No obstant, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Subirats no podem estar d’acord amb el nou
sistema implementat per l’actual equip de Govern de CiU,
el qual no ha estat planificat ni adaptat a les pròpies necessitats del nostres nuclis. Com bé saben, depenent del
dia hem de treure una determinada escombraria al carrer,
no obstant, no s’ha previst la problemàtica amb les restes
orgàniques. Quants veïns s’han trobat que el seu cubell
estava bolcat i tota la brossa orgànica estava escampada
a la vorera? Quants veïns han tingut el cubell tot el matí
esperant que vinguessin a retirar-lo?

Si l’Ajuntament implementa un nou sistema de recollida
d’escombraries s’ha de preveure una gestió eficaç i igual
per a tothom, per això no entenem, com dèiem, que els solars sense edificació hagin de pagar 50 euros per reciclar.
Què recicla un solar sense edificar? Quines escombraries
genera? Plàstic, orgànica, cartró? Per això el Partit Popular
ha demanat una exempció als solars, hem demanat una
bonificació del 25% a la taxa si es va¡ 15 cops a la deixalleria municipal, cosa que faria reduir la taxa a 123,75
euros per habitatge. També hem demanat la ubicació de
més punts d’emergència i, sobretot, més neteja dels nostres carrers i les nostres places.

Subirats ha de reciclar, i no es pot quedar enrere, ja que
no apostar per un sistema clar de reciclatge fa que no contribuïm amb el medi ambient; no obstant, quin és el preu
que han de pagar els veïns i veïnes de Subirats per aquest
servei?

Creiem, doncs, que en l’actualitat els veïns i les veïnes estan fent un gran esforç quant a la recollida selectiva, per
això hem de premiar el seu esforç amb una reducció de la
taxa municipal d’escombraries. L’Ajuntament redueix els
costos amb el sistema porta a porta, però aquesta reducció no s’aplica a l’impost, no sabem on van aquests diners.
El que sí que sabem és que els SOLARS PAGUEN 50 EUROS i TOTES LES FAMÍLIES 165 EUROS.

CiU ens ha pujat els impostos, i en particular la taxa d’escombraries, aquest any pagarem 165 euros per cada habitatge, i els titulars de solars 50 euros. La nostra pregunta
és: un solar sense edificar fa escombraries? Veiem, doncs,
un ànim totalment RECAPTATORI per part de CiU a l’Ajuntament de Subirats. El PP no podem donar suport a aquest
augment de taxa ni tampoc a la gestió feta respecte el
porta a porta.

El Partit Popular seguirem treballant per arribar a un sistema que ens permeti reciclar, vetllar pel medi ambient, però
que no es converteixi en un sistema que només sigui per
recaptar més diners a costa del veí de Subirats.

Subirats som 17 nuclis i esmentarem, a tall d’exemple per
explicar la falta de gestió i planificació, que el reciclamòbil
només passa per Sant Pau, Ordal, Lavern, Casablanca,
Can Cartró i la urbanització de Can Rossell, i els altres

Per això diem RECICLAR SÍ, PERÒ NO AIXÍ.
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MERCAT DEL PRÉSSEC D’ORDAL

juny 2013

FESTA MAJOR DE CAN BATISTA
5, 6 i 7 de juliol

• Dissabtes i diumenges de juny, juliol i agost de 09.00 a
14.00 h, a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal.

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ
CASABLANCA (barri de Sant Joan)
12 i 13 de juliol

FESTA MAJOR DE LAVERN
28, 29 i 30 de juny
Dissabte 22 de juny
• A les 11.00 h, cursa de bicicletes davant de les escoles
de Lavern.
• A les 18.00 h, partit de futbol femení de casades contra
solteres, a la zona esportiva.
Dilluns 24 de juny
• De 12.00 a 15.00 h i de 17.00 a 20.00 h, exposició
artística i fotogràfica de la gent de Lavern amb el tema
Nevades a Lavern, i exposició dels dibuixos que es
van fer al concurs de la festa major petita, a la sala de
l’Ateneu.
Divendres 28 de juny
• A les 21.30 h, correfoc a càrrec dels Redimonis de
Lavern.
• Tot seguit, pregó de Festa Major a càrrec d’Enric
Galofré i tradicional sopar de Festa Major. A l’hora del
cafè, lectura dels versots pels Redimonis de Lavern i,
seguidament, discoteca mòbil a càrrec d’Ona Subirats.
Dissabte 29 de juny
• A les 10.30 h, partit de futbol masculí de casats contra
solters, a la zona esportiva.
• A les 12.00 h, actuació de pallassos per a tota la
quitxalla, al pati de l’escola.
• A les 18.30 h, tradicional i popular cercavila amb els
balls de panderetes, cercolets, gitanes, bastoners,
bastoners petits, pastorets, capgrossos, àliga, gegants,
drac i grallers de Lavern, Sant Pau i Vilafranca i gitanes
de Cubelles, pels carrers de Lavern.
• A les 00.00 h, ball de gala amb l’orquestra Banda del
Drac.
Diumenge 30 de juny
• A les 07.00 h, matines a càrrec dels Tabalers de
Lavern.
• A les 11.30 h, missa solemne de Festa Major, a
l’església.
• A les 13.00 h, tradicional i popular vermut gratuït per
a tots els socis, amb actuació de la cobla sardanista
Maricel, a la plaça de l’Ateneu de Lavern.
• A les 19.30 h, concert i ball de cloenda de Festa Major
amb l’Orquestra Venus, a la pista poliesportiva. A la
mitja part, qui vulgui pot sopar a la pista.
• Durant els 3 dies de festa major, hi haurà una exposició
de fotografies dels 20 anys del drac de Lavern, a la
pista.
Dissabte 6 de juliol
• SETÈ CAMPIONAT D’SLOT SCALEXTRIC/NICO DE
LAVERN.
A la Sala de l’Ateneu, el dissabte hi ha les inscripcions
i els entrenaments. Competició Categoria Petits. Cursa
de resistència a la nit.
Diumenge 7 de juliol
• SETÈ CAMPIONAT D’SLOT SCALEXTRIC/NICO DE
LAVERN.
A la Sala de l’Ateneu, a partir de les 11.00 h,
Competició Categoria Mitjans. A la tarda, Competició
Categoria Grans.

Divendres 12 de juliol
• A les 20.30, piscolabis de benvinguda.
• A les 22.00 h, ball amb l’Orquestra Sándalo i, a
continuació, disco mòbil.
Dissabte13 de juliol
• A partir de les 18.30 h, inflables i jocs infantils.
• A les 21.30 h, sopar organitzat per Mesón Suso.

FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ
CAN ROSSELL
27, 28 i 29 de juliol
FESTA MAJOR D’ORDAL
2, 3, 4, 5 i 6 d’agost
FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ
MUNTANYA RODONA
10 d’agost
JUNY - JULIOL
• TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA.
A Ordal.

DEL 18 DE JUNY AL 26 DE JULIOL
• I LLIGA D’ESTIU DE FUTBOL 7 AMATEUR.
Al camp de gespa de Sant Pau d’Ordal.

DEL 27 AL 28 DE JUNY
• 4t CONGRÉS ART I PAISATGE VITIVINÍCOLA.
Programa complet a la pàgina 27.

28 DE JUNY
• CONCERT DE LA REVETLLA DE SANT PERE AMB
EL GRUP SENSE SAL. A Can Cartró

14 DE JULIOL
• MULLA’T 2013. A la piscina d’Ordal.

20 DE JULIOL
• A les 22.00 h, FESTIVAL DE MÚSICA A LES VINYES:
De los días, los más lindos, a Torre-ramona.

27 DE JULIOL
• A les 22.00 h, FESTIVAL DE MÚSICA A LES VINYES:
Únicos, a Torre-ramona.
• XII CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA PER LES
MUNTANYES D’ORDAL.
• CONCERT I BALL DEL SOPAR D’ESTIU AMB EL
GRUP DIA I NIT. A la Urbanització Can Rossell.

13 D’OCTUBRE
• HAVANERES I FI DE FESTA POPULAR AMB EL
GRUP MAR ENDINS. Als Casots.
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L’entrevista
Adelina Cervera Ferrer
Vaig nàixer –ens diu– al Ballestar, a la comarca del Baix Maestrat, un dels set pobles de la històrica Tinença de Benifassà,
el 13 d’abril de 1931.
Va començar a venir als Casots amb 12 anys, acompanyant
el seu pare a collir raïms a Can Rigol, on el seu oncle era el
masover. Després va venir amb el seu germà quan aquest va
ser més gran.
Quan tenia 16 anys va restar un any amb seus oncles a Can
Rigol, per guarir-se d’una malaltia de pell que havia contret en
rentar-se amb una aigua contaminada. Encara recorda amb
agraïment que els seus oncles van sufragar l’estança, les
despeses mèdiques i els desplaçaments a Barcelona. Fins i
tot li va sorgir l’oportunitat de quedar-se a treballar a Barcelona, però va preferir restar al costat dels seus pares.
Les anades i vingudes de verema van propiciar que conegués el que seria el seu marit als Casots, quan anaven el diumenge a ballar amb un manubri que hi havia. Però el Pere no
era ballador, en canvi es deixava caure amb els seus gossos
per Can Rigol fins que la seva cosina la va fer adonar-se que
aquell jove anava per ella.
– Jo de petita ja ballava al Ballestar amb l’acordió, era molt
balladora, ballava sobre un punxó –ens diu–, i a ell no li agradava; en sabia, però li feia com a vergonya i tenia socarrim si
jo ballava amb altres.
Amb la complicitat d’un amic del seu home, en un ball el va
engelosir per tal de trencar el gel i així van començar fins a
casar-se.
La seva vida no ha estat fàcil. Com en massa casos, la jove
que entrava a una casa esdevenia, més que la dona del fill,
la serventa de tots. Malgrat el tracte moltes vegades de quasi esclavatge d’una sogra autoritària, malgrat la pèrdua molt
jove del seu marit, l’Adelina Cervera va restar als Casots.
El seu home feia de pagès a les terres de casa seva, fins que
un bon dia va haver d’assabentar-se pels veïns que els seus
pares havien venut la vinya. El disgust va ser gran i aleshores
va anar a buscar feina a Can Figueres, a les que aleshores es
coneixien com Caves Camprubí. L’Adelina, per la seva banda, anava a treballar en les feines de la vinya per als veïns del
poble. Espampolar, escavallar, lligar, collir eren les seves feines a banda de les de la casa, com sempre han fet les dones
a pagès. Aquest va ser un altre període dur. La relació amb
els sogres es va trencar, però el seu marit no va voler marxar
de casa malgrat que ella li demanava. Del seu sogre en parla
bé, diu que era una bona persona i que va entrar de pubill a la
casa, ja que era fill adoptat de la família de Can Vidal.
Va pujar amb esforç les seves dues filles, va cuidar els seus
sogres malgrat tot, al final de la seva vida amb la bondat innata que li és natural. I va fer venir els seus pares ja vells a
prop d’ella, allotjats primer a la casa de Ca la Pujona, que
els la van deixar amb l’amistat generosa del bon veïnatge.
Finalment, després de cinc anys de cuidar dues cases, amb
la mare invàlida i el pare cec, els va portar a casa seva fins a
la seva mort. Diu que quasi li va ordenar que ho fes així, si no
volia perdre la salut, el metge de Subirats, el doctor Bofill, de
qui guarda un bon record i agraïment per les seves qualitats
humanes.
Ara viu en companyia de la seva filla gran, que treballa a Vilafranca, en una casa familiar espaiosa i antiga, que ens explica va ser un llegat a la família del seu marit d’un frare missioner que va marxar a Madagascar i ja no en va tornar mai més.

L’Adelina ens rep
amb bonhomia.
Expressiva i
enraonadora,
ens fa passar tot
ensenyant-nos
casa seva. El
seu parlar delata
de seguida el
català del nord de
Castelló, a tocar
de la franja.
Avui, ben arranjada per filles i gendre, aquesta edificació disposada sobre la roca al desnivell del carrer de Sota Casots és
un ampli conjunt d’espais, cellers, habitatge i terrasses –fins i
tot ho reconeix– massa gran per a les seves necessitats.
Però una altra qualitat destacable de l’Adelina Ferrer i el motiu
que ens la porta fins aquestes pàgines és la seva afecció per
la poesia, que ha conreat de petita. Ha escrit poemes amb
una prodigiosa capacitat natural de versificar, i en recorda i
recita més de noranta de memòria.
Més notable és encara aquesta dedicació quan ens explica la
seva poca formació escolar:
– En néixer l’any 1931, la meva infància va agafar de ple el
període convuls de la guerra i no vaig poder anar a escola fins
als 12 anys, dels 12 als 14 –ens precisa.
– Jo –ens explica– recitava les poesies que m’empescava i
les dictava a la meva mare o a la meva iaia, que les escrivien.
Quan tenia 7 o 8 anys i encara no sabia ni llegir ni escriure.
Me’n va ensenyar ja la meva àvia i conservo com un tresor el
primer llibre que vaig tenir i que era d’ella.
– A la postguerra va venir una mestra de Sant Carles de la
Ràpita que, astorada de la meva memòria recitativa, el dia que
venia un inspector a l’escola, malgrat que jo ja havia acabat,
m’hi va fer anar expressament per recitar-li una poesia en castellà de benvinguda que vaig fer i que el va deixar palplantat.
Nosaltres hi vam quedar igualment, quan ens la va recitar fil
per randa. Aquesta i la que va escriure dedicada a la seva
mare, d’una sensibilitat senzilla i plena de tendresa, o la de
caire una mica més èpic que va dedicar a l’oncle que se
n’anava al front de l’Ebre. La seva iaia –ens explica– el va
acompanyar amb un burret fins a la Sènia i d’allí fins a Ulldecona, que hi havia vuit hores d’anar i vuit de tornada.
– Jo li vaig dedicar una poesia que la iaia em va escriure perquè jo no en sabia encara, la vaig llegir un dia davant de tot el
poble enfilada a l’empostissat dels músics per la festa major.
Vam acabar tots plorant, la iaia, la mare, la gent, i em vaig dir
que no la recitaria més.
Ara, als seus 82 anys, ens explica que ja no escriu, però conserva els fulls escrits de les seves poesies.
Aquí, mentre ens n’acomiadem ,deixem a tall de mostra un
fragment de La mare:
A altes hores de la nit
malaltís, quan jo plorava,
m’estrenyies a ton pit.
Quan sofria aquell dolor
la teva veu jo sentia
i amb petons plens de dolçor
als teus braços m’adormia.

