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Dades d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS
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
COMARCA
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

HORARIS D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC
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

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

TÈCNICA MEDI AMBIENT  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h

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

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

• 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)

VISITA AMB ELS REGIDORS
• 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

• 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)

• 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
Altres dies (visites concertades)
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Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

Índex / Editorial
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Benvolguts veïns i veïnes, acabem de viure la Diada més important 
de la història de Catalunya, i Subirats s’hi ha bolcat...
Hem tingut un estiu farcit d’actes, les festes majors, la Música a 
les Vinyes, el Congrés de Paisatge, el Mercat del Préssec, música 
i sopars a la fresca, i també ple d’activitats esportives, a les pisci-
nes, caminades d’orientació, partits de futbol, etc. La majoria de 
les activitats són muntades pels veïns i des de l’associacionisme, 
i l’Ajuntament intenta col·laborar-hi en totes. També com cada any 
hem gaudit dels llargs dies que té el Penedès, amb unes tempera-
tures aquest any molt agradables, que combinades amb pluges in-
termitents han fet que els nostres boscos no patissin ni tinguéssim 
massa dies risc d’incendi.
Contrària a la bonança que té en molts aspectes el municipi tenim, 
però, la crisi encara a casa, la crisi econòmica i les dificultats que 
hi van associades són persistents. Segur que coneixeu casos de 
persones i famílies que ho estan passant malament. Requereixen 
tot el nostre suport i capacitat d’acció política, però és complex po-
der lluitar des de l’Ajuntament amb els recursos de què disposem.
Hem passat l’equador del mandat i tot i que a l’estiu l’activitat mu-
nicipal s’alenteix en el seu aspecte més funcional per obrir-se a les 
activitats lúdiques del municipi, hem aconseguit arranjar un mòdul 
de les escoles de Lavern per permetre-hi millores als tancaments i 
l’accessibilitat, s’han començat les obres de l’entrada de Lavern al 
sector est i han començat les obres a la pista de Ca l’Avi, que aviat 
s’acabaran.
També hem fet petits arranjaments a la zona verda de Casablanca, 
estem treballant al camí de la urbanització de Can Rossell al poble, 
per permetre que molts avis que utilitzen el centre de Can Rossell 
hi tinguin una millor accessibilitat, ja que pels efectes de la pluja, a 
l’hivern el camí es fa impracticable.
L’Ajuntament pot fer moltes d’aquestes obres perquè estan, en gran 
part, subvencionades, algunes per actuacions anteriors al present 
mandat municipal, i entenem que si bé alguna ara no és prioritària, 
també generen activitat econòmica i la feina és un dels béns més 
preuats en el context de crisi. Entenem que seria un error no apro-
fitar aquests recursos.
Aviat aprovarem de forma inicial el Catàleg de Masies i de béns a 
protegir en sòl no urbanitzable, que és una continuació al planeja-
ment dins l’àmbit del sòl no urbanitzable. Aquest instrument és una 
eina de valor que permetrà, un cop aprovat, donar més sinergies 
al sòl no urbanitzable amb la implantació de nous usos vinculats a 
l’enoturisme i permetre que els tràmits administratius s’alleugerin.
En dos anys a l’Ajuntament hi ha hagut un canvi de govern im-
portant i alguna de les iniciatives que s’han implantat comencen 
a donar fruit. En el tema ambiental, la depuradora de Lavern està 
donant uns molt bons resultats, i la recollida de la brossa, tot i les 
dificultats que té aquest servei a l’estiu, està sent un èxit gràcies a 
la feina ben feta de la major part de veïns.
A l’editorial de la revista de juny ja prevèiem que l’estiu polític se-
ria mogut. Va començar amb un concert per la llibertat. La Diada 
humana ha estat més social i nacional que mai; l’independentisme 
ha deixat de ser un espai del radicalisme per passar a ser un espai 
aglutinador i de transversalitat, i molts catalans troben en la inde-
pendència la sortida a la situació actual.
La Diada d’aquest any ha estat un punt 
d’inflexió en la transició nacional. Subi-
rats hi ha participat de forma activa i 
centenars dels nostres veïns donant-se 
les mans al municipi han estat un símbol 
de treball col·lectiu per guanyar el nostre 
futur. Sentim-nos orgullosos del sentir pa-
triòtic i de la força i la vitalitat del nostre 
municipi que ens permet a tots mostrar 
l’orgull i l’estima pel nostre país.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Territori

Regidoria 
d’Urbanisme

Camí de Can Rossell a la bòbila
Com a conseqüència dels episodis de pluges del mes 
de febrer, el tram de camí existent entre el nucli de Can 
Rossell i el camí d’accés a la urbanització de Can Ros-
sell, passant per l’antiga bòbila, es va enfonsar al seu 
marge dret.

Per raó de les característiques del tram de camí, que 
es troba elevat uns 3 metres sobre la vinya existent i 
sobre la rasa que recull les aigües, i de l’existència de 
la xarxa d’aigua potable per sota el camí, ha calgut 
reforçar i consolidar de forma definitiva aquest marge 
amb un mur de pedra escullera i la reposició del ferm 
del camí.

Les obres han tingut un cost de 6.256 €.

Lloguer de l’immoble de l’antiga indústria tèxtil “Brotaico” a 
Sant Pau d’Ordal

Ha estat arrendat per part de l’Ajuntament l’immoble que 
havia ocupat la firma “Brotaico”, dedicada fa uns anys a 
l’activitat tèxtil. El lloguer mensual és de 1.470 € més IVA.

Es troba ubicat al carrer Sant Pau número 5 de Sant Pau 
d’Ordal, que baixa cap a l’església, i és un edifici amb 
quatre façanes i tres plantes, semisoterrani, baixa i prime-
ra, amb un total aproximat de 750 m2. Les característiques 

d’aquest edifici són molt adequades per a l’ús polivalent 
que necessita el municipi.

El fet de trobar-se al centre de Sant Pau i que la seva plan-
ta semisoterrani sigui accessible a vehicles, el fan ideal 
per a les finalitats que es passen a comentar.

L’objectiu és poder destinar-lo a magatzem municipal en 
una primera etapa i després, en els propers anys, conso-
lidar-ho, a més, com un centre cultural i social polivalent, 
acollint espais per a activitats socials, biblioteca, exposi-
cions, aules i tallers, d’acord amb un projecte que s’ha 
d’anar definint.

En un futur, i segons es recull al nou Pla General Urbanístic 
municipal vigent des del 10 de juliol, aquest immoble pas-
sarà a propietat municipal, perquè es troba integrat en una 
operació juridicourbanística que en comportarà la cessió 
com a compensació per l’aprofitament urbanístic que han 
d’obtenir uns terrenys industrials ubicats en un polígon in-
dustrial del municipi.

Es tracta, per tant, d’un arrendament que suposa un pri-
mer pas per disposar d’un immoble que està destinat a 
convertir-se en un equipament cultural i de serveis per a 
tot el municipi.

Entrada en vigor del Pla d’Ordenació 
Urbanística de Subirats

El Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) va ser aprovat definiti-
vament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 25 d’abril de 2013 i ha 
estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 6.413 el 9 de juliol de 2013, cosa 
que suposa la seva plena entrada en vigor a partir del dia següent a la seva publicació, 

passant a ser la normativa que regularà tota l’activitat urbanística que es desenvolupi a Subirats.

Se’n pot trobar el text íntegre i els plànols a: http://ptop.gencat.cat/rpucportal.
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Per tal de possibilitar l’accés de vianants entre el nuclis 
del poble de Can Rossell i la urbanització Can Ros-
sell la Junta de Govern acordà condicionar un corriol 
d’aproximadament 550 metres de longitud que uneix 
tots dos nuclis i que utilitzen els veïns per anar-hi ca-
minant.

Els treballs, adjudicats a l’empresa Contecnic SL per 
un pressupost de 22.919,82 €, consistiran en un ferm 
per a tot el camí amb un gruix de 20 cm de tot-u com-
pactat, prèvia col·locació d’una membrana anti herbes; 
als passos d’aigua o cruïlles amb rierols i a les zones 
amb pendent es posarà paviment de formigó; també 
es col·locarà una barana de fusta en un tram d’uns 30 
metres, així com una passera de pedrís i uns bancs a 
unes zones de mirador.

Camí de Can Rossell a la urbanització Can Rossell

Pista poliesportiva de Ca l’Avi
S’ha iniciat la construcció de la pista poliesportiva de Ca 
l’Avi.

L’equipament esportiu s’ubica en uns terrenys que van ser 
expropiats mitjançant el procediment pertinent el 17 de 
desembre de 2012.

El projecte ha estat modificat per tal d’ajustar-lo al pressu-
post disponible i adjudicat a l’empresa Voracys SL per un 
import de 89.273,70 €, la qual té previst finalitzar les obres 
el proper mes d’octubre.

La pista tindrà 44x22 metres més la vorera perimetral, i 
quedarà encerclada per una barana metàl·lica amb portes. 
També es pavimentarà una zona annexa per tal d’instal-
lar-hi un magatzem prefabricat més endavant i està previst 
poder adequar el camí d’accés amb la seva il·luminació.

Adequació de la zona verda i instal·lació de jocs infantils a 
Casablanca

A principis del mes de juli-
ol d’enguany es va realitzar 
una millora de l’entorn del 
local social de la urbanitza-
ció Casablanca, que va con-
sistir en la formació de dues 
plataformes horitzontals de 
terres enllaçades mitjançant 
rampes. Una plataforma ha 
ampliat l’espai exterior al 
costat del local social, a ni-
vell del magatzem semiso-
terrani, i l’altra queda a mig 
nivell entre la primera i el ni-
vell actual de la pista i el pou d’aigua. 

Aprofitant aquesta millora, s’ha obert 
un accés més gran des del carrer 
Moreres, per tal que els vehicles pu-

d’aproximadament 150 m2 
amb jocs infantils. Alguns 
dels jocs seran reutilitzats 
dels que es van treure de 
la placeta del costat de la 
carretera, i s’han completat 
comprant els elements que 
faltaven. Amb aquesta inter-
venció s’ha dotat el lloc d’un 
espai útil complementari a la 
pista poliesportiva, i s’ha fet 
accessible tot el recinte per 
a les persones. La instal-
lació dels jocs, la realitzarà 

la brigada municipal. 

El cost total de les obres s’estima que 
serà de 13.500 €.

guin transitar a través de tot el recinte 
per raons de manteniment.

La plataforma intermèdia és la que 
servirà per instal·lar un recinte tancat 
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Regidoria
de Medi
Ambient

Sector Est de Lavern
Les obres d’urbanització del Sector Est 
de Lavern (l’entrada al poble venint de 
Sant Pau) gairebé estan acabades, però 
queden per executar les voreres i els 
desguassos que limiten amb la carretera 
i que seran assumides per l’Àrea d’Infra-
estructures i Mobilitat de la Diputació de 
Barcelona. Així l’acabament de l’obra està 
pendent de l’autorització de la despesa 
per part d’aquest organisme o bé que ell 
mateix adjudiqui els treballs. S’estan fent 
gestions perquè es puguin acabar les 
obres que falten.

Actuacions de l’ADF Subirats  
durant la temporada d’estiu

COL·LABORACIÓ A LA VIA 
CATALANA

El dia 11 de Setembre la Fe-
deració d’ADF va col·laborar 
a la Via Catalana. Un total de 
34 vehicles d’ADF amb 130 

voluntaris van participar en les tasques de comunicacions 
i vigilància. A part de les ADF de la Federació també van 
venir ADF de l’Anoia, el Vallès i el Bages. Al final no es 
va col·lapsar la telefonia mòbil ni la xarxa de ràdio digital, 
com s’havia temut, i per tant tot el dispositiu de les ADF va 
ser de suport a les comunicacions. Tant l’acte com l’actua-
ció dels voluntaris de les ADF va ser un èxit. Un agraïment 
a tots ells per la seva dedicació.

INCENDI A VALLIRANA

Les ADF de Subirats i Olesa de Bonesvalls van participar 
activament en les tasques d’extinció de l’incendi forestal 
que es va produir a Vallirana el dia 28 de juliol, a la comar-
ca del Baix Llobregat. La resta d’efectius es van quedar de 
guàrdia als seus municipis respectius per voluntat del cos 
de Bombers i de la Federació d’ADF del baix Llobregat, 
ja que la comarca s’havia quedat sense cap dotació de 
bombers. El balanç final va ser de 80 ha calcinades de 
bosc periurbà entre dues urbanitzacions, que afectaven 
els municipis de Vallirana, Torrelles de Llobregat i Cervelló. 
Van participar en l’extinció fins a 70 dotacions terrestres de 
bombers i 12 mitjans aeris.

SIMULACRE D’INCENDI A SUBIRATS

El dia 30 de juny es va realitzar un petit simulacre a la zona 
d’Ordal en el qual van participar les ADF veïnes d’aquella 
zona. En general l’actuació va anar molt bé per reforçar i 
practicar coneixements ja adquirits i millorar aspectes de 
coordinació en l’actuació immediata. En total van partici-
par-hi 7 vehicles d’ADF i 14 voluntaris.

INCENDI D’UNA INDÚSTRIA DE PAPER A SANT 
SADURNÍ D’ANOIA

Les ADF de Sant Sadurní, Subirats i Torrelavit van ajudar 
els bombers, proporcionant aigua, en un incendi al Polí-
gon Industrial de Can Ferrer de Sant Sadurní d’Anoia. Era 
una indústria dedicada a la manipulació de paper i carto-
natge per a embalatges que va quedar destruïda pel foc.

EXERCICI D’ORIENTACIÓ GEOGRÀFICA PER 
DETECTAR COLUMNES DE FUM

El dia 2 de juny es va realitzar una pràctica d’orientació 
geogràfica per localitzar ràpidament les columnes de fum. 
Es va fer una crema controlada amb restes vegetals i van 
fer una intervenció immediata les ADF de Sant Sadurní i 
Subirats amb els seus vehicles d’extinció. En general el 
resultat va ser positiu i els voluntaris que van intervenir van 
aprendre a fer millor les maniobres d’atac al foc amb major 
seguretat.
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QUI ENCARA NO DISPOSI D’EMBUT PER ABOCAR 
L’OLI DE CUINA CÒMODAMENT A LES AMPOLLES 
DE PLÀSTIC, POT PASSAR PER L’AJUNTAMENT A 
RECOLLIR-NE UN GRATUÏTAMENT

Territori

Recollida d’oli vegetal usat
Es recorda a tots els veïns i veïnes 
de Subirats que disposen de tres 
contenidors específics per a l’oli 
vegetal usat (es tracta d’una prova 
pilot, per veure si funciona bé, i po-
der-ho fer extensiu a altres nuclis). 
Concretament, el mes de març es 
va subscriure un conveni amb l’em-
presa Recicloil (encarregada de fer 
la recollida i la gestió de l’oli per 
convertir-lo en biocombustible).

En aquests contenidors, de color 
taronja, s’hi poden dipositar ampo-
lles de plàstic plenes d’oli de cuina 
usat, sense necessitat d’haver-les 
de buidar, i per tant de forma molt 
còmoda i neta.

Els trobareu a:

•  SANT PAU D’ORDAL: 

a la plaça Subirats, al costat d’on 

s’ubica el reciclamòbil

•  ORDAL:  

al c/ del Sol, cantonada amb Av. 

Barcelona

•  LAVERN:  

a l’avinguda de la Zona Esportiva

Recordem que també es pot anar a 

dur l’oli usat a la deixalleria munici-

pal i al reciclamòbil.

El servei de Medi Ambient de l’Ajuntament 
informa que els dies festius no hi ha reco-
llida ni de la fracció orgànica ni del rebuig.

Fins a finals d’any hi ha cinc festius: 12 
d’octubre, 1 de novembre i 6, 25 i 26 de 
desembre.

Per tal d’ocasionar el mínim de molès-
ties als veïns, es recolliran ambdues 
fraccions (rebuig + orgànica) a tot el 
municipi de Subirats els dies: 11 d’oc-
tubre, 2 de novembre i 5, 24 i 27 de de-
sembre.

Recordeu també que durant aquests dies 
s’alteren els horaris, i per tant l’horari habi-
tual de recollida probablement variarà pel 
fet que cal unir les dues rutes, que poden 
passar més aviat que els altres dies o po-
den fer-ho més tard. Per tant, és especial-
ment important treure la brossa en l’horari 
estipulat (abans de les 6 h del matí) per 
assegurar-se que es reculli.

El calendari de recollida d’escombraries porta a porta es 
modifica en dies festius
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Poble

Notícies

Càmeres de videovigilància de l’estació de Lavern
El mes de juliol passat els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Sadurní d’Anoia van enxampar els 
presumptes autors d’una vintena de robatoris a l’interior de vehicles de l’aparcament de Renfe de Lavern. Es 
tracta de dos menors d’edat que s’havien escapolit d’un centre de menors.

Arran de l’increment de casos de vehicles forçats a la zona, els Mossos van iniciar un dispositiu de vigilància 
amb l’objectiu de localitzar els autors dels fets. Com a resultat van poder enxampar in fraganti un dels pre-
sumptes lladres mentre intentava forçar de nou un vehicle a l’aparcament de l’estació.

Amb motiu d’aquests darrers actes vandàlics ocorreguts a l’estació de Lavern, l’Ajuntament de Subirats ha 
augmentat la seguretat de la zona instal·lant càmeres de videovigilància de major qualitat.

Amb la instal·lació d’aquestes càmeres serà més fàcil identificar les persones que cometen aquests actes 
vandàlics i incívics, alhora que es millora la seguretat dels usuaris de l’estació.

Eleccions al Parlament Europeu del 2014
Les eleccions al Parlament Europeu del 2014 es duran 
a terme a la Unió Europea entre el 22 i el 25 de maig del 
proper any. Amb elles s’escolliran per sufragi universal 
directe, lliure i secret els diputats europeus que inte-
graran l’eurocambra i que representaran la ciutadania 
europea des del 2014 fins al 2019, la vuitena legislatura.

Seran les primeres eleccions després de l’entrada en 
vigor del Tractat de Lisboa, que va introduir canvis en 
la composició de la cambra i va donar més poder al 
Parlament Europeu. Ara és aquesta cambra la que ha 
de nomenar el president de la Comissió Europea, a 

proposta del Consell Europeu, en funció dels resultats 
de les eleccions, per majoria qualificada.

Als efectes de la formació del cens electoral dels ciu-
tadans de la Unió Europea residents a Espanya, l’Ofi-
cina del Cens Electoral enviarà comunicacions als ciu-
tadans de països de la UE que resideixen a Espanya 
perquè puguin manifestar la voluntat d’exercir el dret a 
vot a Espanya.

El cens electoral per a les eleccions al Parlament Euro-
peu del 2014 es tancarà l’1 de febrer de 2014.

El delegat del Govern, Fernando Brea,  
va visitar Subirats al mes de juny

El 12 de juny Fernando Grea, delegat del 
Govern, va fer una primera visita oficial als 
municipis de la Granada i Subirats, on va 
mantenir sengles reunions de treball amb 
els alcaldes, Joan Cols i Pere Pons, respec-
tivament.

Al municipi de Subirats, el delegat va ser 
rebut per l’alcalde, Pere Pons, i el regidor 
de Governació i Hisenda, Ferran Planas, 
que van explicar-li les complexitats de ges-
tió que comporta un municipi amb 14 nuclis 
diferents. El delegat va visitar posteriorment 
diferents indrets del terme municipal així 
com alguns equipaments realitzats darrera-
ment, com ara el camp de futbol. Subirats 
té la sort –va dir el delegat–, de comptar 
amb un Ajuntament que ha sabut gestionar 
molt bé els recursos econòmics.
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L’oferta diària d’Ona Subirats va en augment
Ona Subirats feia el mes 
d’agost un any d’emissions 
sense interrupció. Per ce-
lebrar-ho estrenava el dia 5 
d’agost una fórmula diària que 
complementa els programes 
ja existents. 
L’encarregada de coordinar i 

portar a terme la presentació de la nova fórmula musi-
cal és l’Iris Orri, locutora experimentada en emissores 
musicals que aposta per una fórmula musical fresca i 
dinàmica. Es pot escoltar cada tarda de 13 a 17 h. A 
partir de les 17 h segueix el programa L’hora del pati, 
conduït per Josep Montserrat i un llarg equip de col-
laboradors, un programa on es presenten les novetats 

musicals més ex-
clusives i actualitat 
d’interès per a la 
gent jove.
Ona Subirats tam-
bé manté el pro-
grama matinal, Carai, quin dia, el morning-show més 
matiner de la comarca, programa en càpsules que 
s’emet cada dia de 8 a 12 del migdia.
A banda de la nova fórmula Ona Subirats també redis-
senya la pàgina web: www.onasubirats.cat
Recorda que pots sintonitzar Ona Subirats pel 90.2 i 
89.6 FM, per Internet o per l’App per a Smartphones 
“TuneIN”.

Poble

Comunicació

L’Ajuntament estrena web i s’afegeix a les xarxes socials
Per tal d’adaptar la pàgi-
na web de l’Ajuntament 
de Subirats als dispositius 
més actuals, com tauletes 
tàctils i mòbils intel·ligents, 
recentment s’ha actualitzat 
la plantilla Wordpress amb 
què està dissenyada.
El canvi de plantilla ha su-
posat, a més, un canvi de 
disseny de la pàgina que 
la fa molt més atractiva, di-
nàmica i funcional.
A dia d’avui l’aparença del 
web és totalment diferent. 
S’hi han incorporat noves 
funcions i elements d’utili-
tat, tot i que l’àrea de co-
municació de l’Ajuntament 
continua treballant per 
acabar d’introduir contin-
guts que la facin encara 
més útil.
Com a novetats més desta-
cades del nou web hi ha la 
incorporació d’imatges re-
presentatives de Subirats 

que van rodant a la pàgina 
d’inici, a més d’un vídeo 
promocional del municipi.
A la part dreta de la pàgina 
trobem noves utilitats, com 
el traductor, l’agenda, el 
temps, la galeria d’imatges 
i els enllaços.
També s’han incorporat 
dos accessos directes, 
un a l’emissora municipal, 
Ona Subirats, que permet 
a més escoltar la ràdio en 
directe sense sortir de la 
pàgina de l’Ajuntament, i 
l’altre al Patronat de Turis-
me.
Pel que fa al contingut, 
s’estan revisant tots els 
apartats de la pàgina web 
per tal que la informació 
que hi apareix estigui to-
talment actualitzada. A 
banda, s’han introduït nous 
apartats, com per exem-
ple les retribucions dels 
regidors i les regidores, 

les mocions que s’aproven 
als plens municipals o els 
horaris dels transports pú-
blics.

Xarxes socials

Les xarxes socials ja for-
men part de les nostres 
vides, i no només això sinó 
que també les transfor-
men. Les xarxes socials 
faciliten la participació i 
implicació de la ciutadania 
i complementen els canals 
de comunicació més tradi-
cionals de l’administració 
(atenció telefònica, pre-
sencial, cartelleres d’infor-
mació, revista...).
En aquest sentit, i apro-
fitant el moment en què 
s’ha redissenyat la pàgi-
na web, l’Ajuntament de 
Subirats ha volgut ser pre-
sent a les xarxes socials 
més populars i ha creat un 
compte de Twitter (http://

twitter.com/Aj_Subirats), 
una pàgina de Facebook 
(http://www.facebook.com/
AjuntamentSubirats) i una 
galeria d’imatges a Flickr 
(http://www.flickr.com/pho-
tos/ajsubirats/).

Regidoria
de 
Consum

Unitat mòbil de consum
L’Ajuntament de Subirats, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, posa al servei 
dels subiratencs i subiratenques la unitat mòbil de consum.
Aquesta unitat es desplaçà el dimecres 25 de setembre a la plaça Subirats de Sant Pau 
d’Ordal per atendre i assessorar presencialment i personalitzada a la ciutadania, en l’àmbit 
de la defensa dels seus drets com a consumidors.
A més, posen en coneixement que durant tot l’any es poden presentar reclamacions relacio-
nades amb temes de consum al mateix Ajuntament, el qual les traslladarà a la Diputació de 
Barcelona perquè siguin ateses pel personal especialitzat.



10

Ordal

El 24 de juliol passat es va rea-
litzar una activitat organitzada 
conjuntament entre un grup 
de joves d’Ordal i la Regidoria 
de Joventut, consistent en la 
realització d’un mural amb la 

tècnica del grafit.

En la realització d’aquest taller, hi va participar un bon 
nombre de joves, ja que la iniciativa va sortir del mateix 
jovent, a l’igual que el disseny del dibuix i el missatge, 
que a pocs dies de la Festa Major anunciava un ma-
jestuós “Ordalencament” a la paret de darrere l’Ateneu 
Ordalenc, just a tocar de la pista, punt neuràlgic del 
poble.

L’activitat va aixecar molta expectació, sobretot entre la 
població més jove, que van estar pendents de la realit-
zació del dibuix fins que va finalitzar.

A partir de les 21 h s’iniciava el bany nocturn, on tot-
hom qui volgués podia gaudir d’un bany de vespre 
gratuït a la piscina.

Sant Pau

La jornada de bany nocturn es va repetir una setmana 
després a la piscina de Sant Pau.

El divendres dia 2 d’agost es va projectar una pel·lícula 
a les instal·lacions de la piscina, que va comptar amb 
la col·laboració del Centre Agrícola i que va tenir molt 
bona acollida. A continuació, un bon grapat de perso-
nes van poder gaudir de manera gratuïta i durant dues 
hores del bany nocturn.

Aquestes dues activitats organitzades des de la Re-
gidoria de Joventut es valoren molt positivament per 
poder oferir als joves una opció alternativa d’oci al mu-
nicipi aprofitant la temporada d’estiu.

Oci nocturn estiu 2013

Poble

Regidoria
de 
Joventut

Regidoria 
d’Esports

IX Torneig d’Estiu de Futbol Sala a Ordal
Aquest estiu que acabem de 
tancar es va celebrar el IX 
Torneig d’Estiu de Futbol Sala 
que, com cada any, és tot un 
èxit de participació, sobre-
tot per la gran afluència de 
públic que gaudeix d’aquest 
esport tan arrelat a Ordal. En 
aquesta edició van participar 

cinc equips, un més que l’any passat.

La final es va disputar el dia 19 de juliol amb un gran am-
bient, com cada any ,a les grades, de la qual l’equip ta-
ronja va resultar el guanyador.

Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar el Club Fut-
bol Sala Ordal per la gran tasca que fan de dinamització 
dels espais esportius i els encoratgem a continuar mun-

tant activitats d’aquest tipus que tan bona acollida tenen 
entre tot el veïnat.
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Cloenda dels cursets de natació de  
Sant Pau i d’Ordal 2013

Dissabte 27 de juliol a Sant Pau i dissabte 3 d’agost a Ordal va tenir lloc la cloenda dels cursets de natació d’en-
guany, en què els infants van realitzar una petita demostració de tot allò que han après durant aquestes quatre 
setmanes.

La participació, entre les dues piscines, va ser de 107 alumnes, 20 menys que l’any anterior, a causa principalment 
de l’actual crisi econòmica, per això des del Servei d’Esports s’està realitzant un estudi per tal de revertir aquesta 
tendència dels últims anys.

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

3a Cursa de les Caves Lavern-Subirats 2013,  
diumenge 3 de novembre

El diumenge 3 de novembre a les 10 
del matí es realitzarà la tercera edi-
ció de la Cursa de les Caves Lavern-
Subirats. Com a novetats importants 
respecte a l’any anterior destaca que 
s’hi pot participar a partir dels 10 
anys (fins als 18, cal autorització dels 
pares).

El cost de les inscripcions és de 10 
euros anticipades i 15 euros el mateix 
dia de la cursa. Els cent primers ins-
crits tindran un regal extra. Per a més 
informació consulteu: http://cursaca-
ves.wordpress.com/.

Tots els corredors tindran un obsequi 
de record, dos punts d’avituallament 
als kilòmetres 5 i 10 i premis per als 
primers classificats de totes les cate-
gories.

Les inscripcions es poden fer als se-
güents llocs:

•  Ajuntament de Subirats (fins al 25 
d’octubre).

•  Nutrigan: C/ General Cortijo, 14-16. 
Vilafranca del Penedès.

•  Centre Kalisti: 93 811 52 84. C/ Ole-
sa de Bonesvalls. Vilanova i la Gel-
trú.

•  Espai Running: 93 817 54 40. C/ 
Amàlia Soler, 42. Vilafranca del Pe-
nedès.

•  Per internet a: http://cursacaves.
wordpress.com/.

Hi haurà un punt d’inscripció el ma-
teix dia de la cursa i servei de guar-
da-roba. Les dutxes i l’aparcament 
estaran situats al camp de futbol de 
Lavern-Subirats.

També hi haurà el sorteig d’ampolles 
de cava de Subirats i esmorzar per a 
tots els atletes.

Aquest any com a convidat especi-
al vindrà Xavier Bonastre, periodista 
d’esports de TV3, que correrà amb 
tots els atletes participants.
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Bon paper de l’equip de futbol 7 infantil de Subirats
L’últim cap de setmana del mes de juny va tenir lloc la sisena edició del 
Torneig Comarcal Copa Penedès TV-CCAP de futbol 7 infantil, a la po-
blació de Vilafranca del Penedès, en el qual Subirats va participar amb 
una selecció de jugadors del municipi.

Aquest any, l’equip subiratenc va guanyar la final dels segons millors 
classificats, i va quedar a la cinquena posició general dels 19 equips 
participants.

El campió d’aquesta sisena edició va ser l’equip de Santa Margarida i 
els Monjos.

Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar tots els jugadors subira-
tencs pel bon treball fet i animem que cada cop més nens i nenes pu-
guin disputar aquest torneig representant el nostre municipi.

Per a la edició del 2014 s’està estudiant la possibilitat que es traslladi al 
nostre municipi.

1r Torneig d’Estiu de Futbol 7 de Subirats
Durant els mesos de juny i juliol s’ha celebrat al camp de 
gespa de Sant Pau d’Ordal el 1r Torneig d’Estiu de Futbol 7 
de Subirats, amb una participació de deu equips, set dels 
quals eren del municipi de Subirats.

Més de cent esportistes van poder gaudir d’aquest esport, 
gràcies a l’organització del torneig de la UE Sant Pau, amb 
la col·laboració del Servei d’Esports.

El guanyador del torneig va resultar l’equip de la UE Sant 
Pau, en una disputada final contra el CF Can Cartró que es 
va resoldre a la tanda de penals.

Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar tots els par-
ticipants pels resultats en aquesta primera edició del tor-
neig d’estiu i informar que s’està treballant per organitzar 
el 2n Torneig d’Hivern i la Copa Primavera 2014.

Mulla’t 2013 a la piscina d’Ordal
El diumenge 14 de juliol passat a 
la piscina d’Ordal es va celebrar 
la diada benèfica “Mulla’t per l’es-
clerosi”.Cal destacar un any més 
la participació i la implicació dels 

veïns i de les entitats, que van col-

laborar de manera desinteressada 

mostrant la seva solidaritat amb 

aquesta jornada.

En aquesta edició es van recaptar 

1.272,40 € que han estat destinats 

a la Fundació Esclerosi Múltiple per 

lluitar contra aquesta malaltia.
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Cursa Solidària País del Cava 2013
Diumenge 27 d’octubre es realitzarà la VII Cursa Soli-
dària País del Cava, cursa de 13,5 km que comença a 
Vilafranca del Penedès i finalitza a Sant Sadurní d’Ano-
ia, i la major part del recorregut transcorre pel municipi 
de Subirats. Els diners que es recaptin en aquesta edi-
ció de la cursa aniran destinats a la Marató de TV3 per 
la lluita contra les malalties neurodegeneratives. També 
es preveu repetir la recollida d’aliments per a la Funda-
ció del Banc d’Aliments.

Des del Patronat de Turisme, junt amb el Servei d’Es-
ports es preveu poder col·laborar-hi entregant algun 
premi relacionat amb els recursos turístics del nostre 
municipi a la primera família que arribi a l’avituallament 
del municipi. A dia de tancar l’edició de la revista, per 
part de l’organització encara no teníem la confirmació 
d’aquesta proposta.

Construcció nova escola Montcau d’Ordal
Les obres estan quasi acabades. D’acord amb el 
Departament d’Ensenyament i l’equip directiu de 
l’escola, s’ha realitzat un canvi de distribució de 
les dependències de secretaria i dels vestidors, 
per millorar-ne el funcionament. També s’ha subs-
tituït la caldera de calefacció de gasoil per una 
caldera de biomassa, que és una font d’energia 
més sostenible. Aprofitant la festa de l’arbre al 
poble, el pati gaudeix d’arbres plantats que van 
creixent per donar ombra. Si es compleixen les 
previsions actuals, l’escola nova entrarà en funci-
onament a partir del gener de 2014.

Escola Subirats de Lavern
Durant les vacances escolars d’estiu s’ha realitzat 
la millora de les dues aules de l’edifici on hi ha la 
llar d’infants i l’aula de P4. S’han tancat els porxos 
d’accés a cada aula amb portes i finestres d’alumi-
ni i envidriament doble transparent, amb dues por-
tes que obren cap a fora i una finestra practicable. 
La millora va en la mateixa direcció que l’ anterior-
ment realitzada a les aules de cicle mitjà de l’es-
cola. També s’ha enderrocat l’extrem de l’anterior 
rampa i s’ha substituït per una escala, per tal de fer 
l’aula de P4 i el lavabo més accessibles. Les obres 
han estat executades per la brigada municipal a 
més de contractar un industrial per als tancaments 
d’alumini. El cost total s’estima en 4.500 €.

Regidoria
d’Ensenyament

Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès pel transport escolar

Un any 
m é s , 
c o i n c i -
dint amb 
l ’ i n i c i 
del curs 
esco lar, 

l’Ajuntament de Subirats i el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès han signat 
un conveni per regular l’ús i el cost 

En el marc d’aquest conveni, el CCAP 
assumeix el compromís de mantenir 
les rutes esmentades i l’Ajuntament 
es fa càrrec del cost de 15 places (6 
de la ruta 24 bis i 9 de la ruta 29 bis) 
a més de satisfer al CCAP l’import de 
5.578,15 € pels alumnes que utilitzen 
aquest servei.

econòmic del servei de transport 
escolar no obligatori. La signatura 
d’aquest conveni té com a finalitat es-
tablir les condicions de col·laboració 
entre el CCAP i l’Ajuntament pel que 
fa l’ús i el cost econòmic del servei de 
transport escolar no obligatori de les 
rutes números 24 bis i 29 bis per al 
curs escolar 2013-2014.
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Regidoria
de 
Cultura

Casal d’estiu 2013

Un any més els nens i les nenes del municipi han gaudit del casal d’estiu organitzat pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès 
i l’Ajuntament de Subirats, amb la col·laboració de les AMPA de les escoles.
Cal agrair als monitors que hagin fet possible que, al casal d’estiu, els nens s’ho passessin d’allò més bé.
A Lavern estava relacionat amb la prehistòria i a Sant Pau, amb les civilitzacions.
També han pogut gaudir del menjar que la cuinera de l’escola de Subirats (Lavern) ha fet gustosament.

Taller adreçat a pares i mares
Des de la Regidoria d’Ensenyament s’ha organitzat, un 
any més, un taller adreçat a pares i mares de Subirats, 
extensiu també a pares i mares de la comarca que es-
tiguin interessats a assistir-hi. 
El taller es compon de nou sessions de treball en les 
quals es tractaran diferents aspectes relacionats amb 
l’educació de fills i filles, i té com a objectiu principal 
fomentar un enfoc sistèmic de les relacions familiars. 
Les sessions es realitzaran els dissabtes de 17 a 20 
hores a l’escola Subirats de Lavern. La primera serà el 

5 d’octubre i l’última, l’1 de març. Hi haurà servei d’aco-
llida gratuït per facilitar l’assistència de pares i mares.

La formadora és Patrícia de Andrés Monteagudo, psi-
copedagoga i logopeda col·legiada, professora d’uni-
versitat, coach i terapeuta en EFT.

El preu del taller és de 100 euros.

Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament o vi-
sitar el web municipal subirats.cat.

Una diada per recordar
L ’ O n z e 
de Se-
t e m b r e 
del 2013 
passarà 
a la his-
tòria. Si 
voleu, a 
la petita 
h i s tò r ia 

d’aquesta llarga lluita del nostre po-
ble per recuperar les seves llibertats. 
Hi ha molta gent que veu retòrica i 
grandiloqüència en aquesta afirma-
ció, potser és així, potser haurem de 
passar moments difícils, frustracions 
decebedores, potser els amos del 
món, les oligarquies que avui ens 
manen, les d’Espanya i les de fora, 
que de tot n’hi ha, ens ho impediran, 
però el que no ens podran prendre és 
la dignitat com a ciutadans i com a 
poble que és la que tossudament ens 
fa anar endavant en la nostra reivin-
dicació.
A Subirats han passat moltes coses 
aquesta darrera Diada que ens fan, si 

els decorats del teatre, hi van posar 
un linòleum per fer un terra adient als 
dansaires i sense perdre temps van 
començar un espectacle de dansa 
que va resultar magnífic. Les danses 
d’arreu de Catalunya van arrencar 
amb el Ball pla de Lladurs, van seguir 
amb altres danses tradicionals de 
nord a sud del país, fins a un conjunt 
de balls de les terres de l’Ebre.
Mitja part amb els parlaments i lectu-
ra del manifest de la diada a càrrec 
de l’alcalde, Pere Pons, per finalitzar 
amb la segona part, en què l’Esbart 
Rocasagna es lluí en un espectacle, 
modern, vistós i enlluernador que 
anomenen Aires de la Mediterrània, 
en què sobresortien tonades de les 
Illes amb indubtables influències de 
les cultures que al llarg de la història 
han solcat i viscut arran aquest mar 
tan nostre. A tots plegats, l’agraïment 
per la feina feta. 
Finalitzat l’acte, unes breus instruc-
cions de la Bet Forns, presidenta de 
l’ANC de Subirats, en relació a la Via 

més no, somiar que un futur millor és 
possible, i ha estat la immensa capa-
citat de treball i el coratge de la gent, 
de la gent anònima, de la gent senzi-
lla, de la majoria que és evident que 
voldria silenciosa aquella senyora de 
Madrid. 
Aquesta majoria s’ha expressat de la 
manera que ho fem els catalans quan 
volem, amb tranquil·litat, amb respec-
te, amb l’alegria de la festa col·lectiva, 
i hem omplert la N-340 amb les famí-
lies senceres, amb els nens, amb els 
grallers, els bastoners, els geganters, 
en una paraula, amb el poble que vol 
ser en tot l’ampli i complet significat 
d’aquesta paraula.
El dia va començar plujós, els visi-
tants inscrits a la Via van començar 
a arribar a mig matí, l’escenari de la 
plaça de Subirats era muntat però 
a corre cuita es va haver d’agençar 
l’escenari del Centre Agrícola amb 
l’ajut de tots.
La bona gent de l’Esbart Rocasagna 
de Gelida hi van posar el coll, ens 
van ajudar a endreçar-lo i col·locar 
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Catalana i de pressa a dinar per aga-
far forces.
I la tarda, quina festa! Gent vinguda 
de Sant Quintí, de Sant Sadurní, de 
Terrassa, de Sant Quirze del Vallès, 
de Santa Eulàlia de Ronçana i d’altres 
contrades catalanes que segur que 
em deixo, ens van fer costat per om-
plir els nou quilòmetres de carretera 
des del coll d’Ordal fins a Cantallops.
I l’Ajuntament, un més en ajudar. Des 
de la Casa de la Vila vam intentar as-
segurar que tot rutllés. Era la nostra 
responsabilitat, acollir els nostres vi-
sitants, facilitar la mobilitat, agençar 
aparcaments per als vehicles, instal-
lar sanitaris en alguns punts del re-
corregut, tenir a punt algunes ambu-
làncies per a qualsevol emergència i 
senyalitzar els recorreguts, etc.
El pes, però, com és tradicional a 
casa nostra, va ser del voluntariat, 
dels membres de l’ANC a Subirats, 
de l’ADF amb els seus vehicles, de 
les entitats que van obrir portes dels 
seus locals per aixoplugar si fes falta 
i acollir visitants a l’hora de dinar i la 

len reconèixer la ferma voluntat del 
nostre país d’existir malgrat la derrota 
honorable soferta fa tres-cents anys.
Ara cal prosseguir la marxa, malgrat 
sigui una llarga marxa; cap obstacle 
ha de ser prou fort per poder arribar 
on el poble de Catalunya lliurement 
decideixi.

seva participació festiva al llarg de la 
cadena. Aquest és, sens dubte, el mi-
llor resultat de la Via Catalana.
Ningú no es pot apropiar en exclusi-
va la festa del poble, aquí el magnífic 
resultat és de tots. La participació, el 
civisme, la cura a deixar net l’entorn 
són una lliçó per a aquells que no vo-

Les Nits a la Fresca, balanç 2013
No el podem tancar del tot, ja que encara falta la dar-
rera sessió que tindrà lloc el proper 13 d’octubre, però 
el balanç és positiu i, com a mínim, ha estat aprofitat.
La vesprada i nit a Subirats va ser ple d’activitat el 28 
de juny. D’una banda a les Caves Guilera de Lavern, 
la cloenda del Congrés d’Art i Paisatge de la Vinya va 
congregar congressistes, amics i convidats a una es-
plèndida degustació i sopar informal a la fresca de vins 
i caves d’alta gamma del Penedès. Una mostra dels mi-
llors cellers amb una selectíssima mostra de productes 
la degustació dels quals va comptar amb la informal 
i divertida presentació de Ferran Centelles, sommeli-
er del Bulli, i amb el comentari personalitzat i perso-
nal d’enòlegs i responsables dels cellers representats. 
L’acompanyament gastronòmic comptava d’entrada 
amb una coca enramada vendrellenca i les propostes, 
originals i informals alhora sense menystenir la qualitat 
i l’alçada dels vins, del Restaurant Sol i Vi. Un especta-
cle de dansa i el violoncel de Sasha Agronov van posar 
el contrapunt musical i artístic i van cloure la festa amb 
l’encesa de la foguera tradicional i la crema d’una fil-
loxera gegant amb el fons de les vinyes ufanes de raïm. 
A la mateixa hora, el tradicional sopar popular de Festa 
Major tenia lloc a la pista de Lavern, mentre no gaire 
lluny, a Can Cartró, i a la sobretaula de la revetlla de 
Sant Pere, es va fer el primer dels concerts a la fresca 
d’enguany.
El grup Sense Sal, amb algunes cançons ja conegudes 
i les del seu nou disc El mur encara és alt, va engan-
xar el públic assistent, arrossegant-los a saltar davant 
l’escenari captivats del dinamisme, la passió i el “bon 
rotllo”, com avui es diu, del conjunt que tocava dalt 
l’empostissat. Una vegada més el jovenívol grup terras-
senc, amb una música fresca i personal, es va posar a 
la butxaca els assistents fins a la mitja nit.

El segon concert que no va ser a la fresca de la nit, sinó 
a la calor acceptable enguany del migdia; ens va por-
tar a una tanda tradicional de sardanes amb la Cobla 
Maricel a la Festa Major de Lavern, el diumenge 30 a 
la plaça de l’Ateneu. La gran qualitat d’aquesta cobla 
ens va oferir una ballada de sardanes que feia anys no 
veiem en el marc de la Festa Major.
La satisfacció era palesa a la cara dels assistents i dels 
balladors que hi van arribar d’altres pobles veïns, al 
reclam de la música que enllaça les mans de tot un 
poble, i que és, en els versos del poeta, la dansa més 
bella de totes les danses que es fan i es desfan. No hi 
ha dubte que l’èxit ens ho farà repetir en anys propers.
Dos concerts més van propiciar la música tradicional 
dels vespres de Festa Major. A Casablanca el grup 
Sàndalo va amenitzar el fi de festa del sopar de la Fes-
ta Major el 15 de juliol i a la urbanització Can Rossell 
hi va tocar el grup Dia i Nit a plena satisfacció, amb un 
repertori variat i d’una qualitat remarcable. 
Ens queda ara la tarda del 13 d’octubre i, per finalitzar 
el cicle, les havaneres dels vilanovins Mar Endins, pro-
gramades a les 6 de la tarda, després d’una llarga so-
bretaula de la paella popular dels Casots que o bé es 
farà a la fresca i recés de la nova plaça del poble al fi-
nal del carrer Sotacasots o, si el temps no acompanya, 
a la sala del Patronat Familiar d’aquest petit poble, mi-
rador esplèndid de Subirats sobre la plana de l’Anoia.
Balanç, en conjunt, molt positiu. Entenem des de la 
Regidoria de Cultura que el plantejament fet de ser cu-
rosos en l’aprofitament de la despesa que fem entre 
Ajuntament i Consell Comarcal ha estat racionalment 
aprofitat en benefici de qui són els seus naturals des-
tinataris, els veïns de Subirats. Aquesta és, en resum, 
la direcció que hem de mantenir i millorar si cal de les 
nostres actuacions en l’àmbit de la cultura popular.
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Bicentenari de la Batalla d’Ordal, 1813-2013

La Batalla d’Ordal va tenir lloc la nit del 12 al 13 de se-
tembre de 1813 al coll d’Ordal i va ser una de les darreres 
topades serioses de la Guerra del Francès. A les acaba-
lles de la Guerra, l’exèrcit aliat format per tropes angleses, 
integrades per cossos regulars anglesos i voluntaris ca-
labresos, junt amb diversos cossos de l’exèrcit espanyol, 
s’havien fortificat sobre la carretera reial, a dalt de la creu 
d’Ordal.
Temorosos els francesos, que ocupaven el Baix Llobregat 
i Barcelona sota el comandament del general Suchet, de 
ser atacats, van decidir fer-ho primers mobilitzant més de 
deu mil soldats en diversos cossos d’exèrcit, el principal 
dels quals va pujar per Vallirana i, travessant de nit el pont 
del Lledoner, van atacar per sorpresa.
En inferioritat de condicions, els 3.500 homes que defen-
saven el coll van refusar per dues vegades l’atac que va 
arribar a un sagnant cos a cos amb els atacant i, singular-
ment, amb la cavalleria.
Finalment, greument ferit el comandant anglès i tement ser 
rodejats per altres tropes que venien per Martorell i Sant 
Sadurní, més un altre destacament que pujava per Begues 
i Olesa de Bonesvalls cap al coll d’Esteles, van retirar-se 
força desordenadament per les muntanyes cap a la costa, 
Vilafranca i Sant Sadurní.
Els aliats es van replegar aleshores en direcció a Tarrago-
na i van tenir una darrera topada de cavalleries als Monjos, 
a l’alçada de Muntanyans, on els francesos van desistir de 
prosseguir i van tornar al cap d’uns quants dies a Barce-
lona.
S’ha muntat una exposició commemorativa d’aquests fets 
a la sala de l’Ateneu Ordalenc, amb la col·laboració del 
CESUB, que ha que ha elaborat els materials propis d’Or-
dal, complementada pel que fa al context històric amb la 
cessió d’una exposició feta pel Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat amb motiu del bicentenari de les 
batalles del Bruc i que està dipositada al Museu del Bruc. 
L’amable i desinteressada col·laboració del seu Ajunta-
ment ha possibilitat la cessió temporal per a l’exposició. 
Els caps de setmana del 21-23 i 27-29 de setembre Cer-
velló i Vallirana respectivament l’exposaran.
La inauguració de l’exposició es va fer el divendres 13 a 
les 8 del vespre amb una conferència de Ramon Arnabat, 

historiador reconegut, professor d’història a la Universitat 
de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Penede-
sencs. Una nombrosa assistència que superava el cen-
tenar de persones va omplir quasi del tot l’espai que no 
ocupava l’exposició en si.
Cal dir que per a la celebració hem comptat amb la col-
laboració d’aquests ajuntaments veïns amb els que com-
partim llinda a dalt la creu d’Ordal i amb els seus respec-
tius grups d’estudiosos locals, tant per a l’exposició com 
per arranjar l’espai de la creu d’Ordal i instal·lar-hi un mo-
nòlit commemoratiu.
Aquest monòlit, consistent en un tub d’acer del tipus ano-
menat “corten”, de secció quadrada, d’un metre d’ample 
cada cara i dos metres i mig d’alt, amb el dibuix d’un sol-
dat fet a làser i el nom de cada un dels municipis a tres de 
les cares i a la quarta un vinil imprès explicant el fet histò-
ric, instal·lat prop de la creu en un promontori rocallós al 
qual s’accedeix per l’antiga carretera que surt de l’estació 
de servei del Pla del Lledoner. L’entorn, arranjat, engravat 
i net, frueix de l’ampla visió des d’aquest elevat punt avui 
en desús de l’antiga N-340.
La celebració del seu emplaçament el dia 14 de setembre, 
dissabte, a les 12 del migdia va comptar amb un públic 
nombrós i ens hi van acompanyar el subdelegat del Go-
vern espanyol, Emilio Ablanedo; la directora dels Serveis 
Territorials, Ana Mochales; la vicecònsol del Regne Unit, 
Carolina de Jong; els alcaldes de Cervelló i Vallirana; el 
regidor de Cultura d’aquest darrer municipi; Ramon Riera, 
diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, i 
altres personalitats.
Després dels parlament de rigor es procedí a destapar 
el monument i, per finalitzar l’acte, el trio Terres de Marca 
(violí, violoncel, clarinet i flauta) ens va oferir un petit re-
pertori de música clàssica i popular del qual destacava El 
cant dels ocells i un trio de Haydn que es va cloure amb 
la interpretació sentida de l’Himne de l’alegria del genial 
Beethoven, símbol de la unitat dels països europeus. 
Amb motiu de les exposicions i per completar l’aspecte 
cultural, s’ha editat una modesta publicació que ens ofe-
reix una visió diversa dels fets. La presentació i situació 
del context històric de la Guerra ha estat feta per Ramon 
Arnabat, de qui em parlat anteriorment, i el relat històric de 
la batalla és fet per Josep Mata, historiador local i presi-
dent del CESUB. Les transcripcions de l’informe militar fet 
pel coronel Torres que hem trobat a l’Arxiu Històric Nacio-
nal i el resum del que ens explica als seus dietaris Isidre 
Mata del Racó han estat fets pel regidor de Cultura, Lluís 
Ràfols, així com els esbossos biogràfics dels cabdills mili-
tars d’ambdós exèrcits que ho completen.
En resum, ultra la importància que es vulgui donar a la 
recuperació de la memòria del fet militar, el que recordem 
sobretot són els morts en la contesa, que van ser uns tres-
cents pel cap baix entre ambdós bàndols, a part dels ferits 
i els desapareguts, i també, com passa a totes les guerres, 
el sofriment i el dolor del poble, de la pagesia arrelada al 
territori que no pot fugir ni té on anar, de les víctimes del 
saqueig, els robatoris i les vexacions ocasionades per les 
tropes de tots dos bàndols moltes vegades segons bufava 
el vent. Aquests són els que mereixen el nostre record i el 
nostre desig de no veure-ho mai més.
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Sortida a TV3
El dijous 4 de juliol de 2013, més de 50 persones grans del municipi van assistir de públic 
al programa Divendres de TV3, que s’emet en directe. En aquesta ocasió l’economista Xa-
vier Sala i Martín va parlar de les diferències salarials entre dones i homes, i el dermatòleg 
Ramon Grimalt va explicar com hem de cuidar la nostra pell a l’estiu. A més a més, es va fer 
una connexió en directe des de Piera, per conèixer els racons més bonics d’aquest muni-
cipi. El públic de Subirats estava integrat per persones que durant l’any participen al taller 
d’estimulació cognitiva que s’imparteix des del projecte de dinamització de gent gran, i la 
sortida va servir per cloure el curs 2012/2013.

Campanya de la Generalitat per millorar 
l’atenció a les dones amb infart

C a d a 
any a 
C a t a l u -
nya es 
registren 
al voltant 
de 6.500 

casos d’infart. Quan es produeix un 
infart, el factor temps és decisiu, ja 
que, com més temps passa, la pèr-
dua de múscul cardíac és major i les 
seqüeles en el cor són més greus. 
Ja sigui perquè els infarts estan més 
associats a una patologia masculina 
com perquè en alguns casos la simp-
tomatologia pot variar entre sexes, el 
cert és que les dones a Catalunya tri-
guen una mitjana de 14 minuts més 
que els homes a avisar els serveis 
d’emergència i aquest temps fa que 
les seqüeles siguin més greus.

És per això que el Departament de 
Salut de la Generalitat ha decidit 
engegar aquesta campanya amb 

deriva els pacients als centres sani-
taris més adequats segons la seva 
simptomatologia.

Una simptomatologia diferent. El prin-
cipal símptoma de l’infart de miocardi 
és un dolor al pit, intens i perllongat. 
És un dolor que pot irradiar altres 
parts del cos com, per exemple, els 
braços, i que sol anar acompanyat 
d’un quadre vegetatiu amb suor fre-
da, debilitat i, de vegades, amb nàu-
sees i vòmits.

En les dones, el dolor al pit no és tan 
freqüent com en els homes, ja que hi 
ha altres símptomes que cal tenir en 
compte, com la dificultat per respirar, 
la debilitat, la sensació d’indigestió, 
la fatiga i el dolor al coll o mandíbula.

Recorda: Si tens aquests símp-
tomes, truca al 112. Si corres 
pels teus, per què esperes 
quan es tracta de tu?

l’objectiu de posar el focus sobre 
les dones perquè coneguin que po-
den patir infarts i, en cas de notar al-
gun símptoma, truquin al 112 en lloc 
d’anar directament a l’hospital o al 
Centre d’Atenció Primària. El Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) és el 
que actua amb més rapidesa i millor 
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Previsió de convocatòria de beques
Amb l’inici del nou curs escolar, 
des del Departament de Serveis 
Socials hem començat a treballar 
en les bases per a la concessió de 
beques.

Aquest curs es faran tres línies de 
beques. Per una banda es farà una 
convocatòria per a alumnes de pri-
mària i secundària empadronats al 
municipi de Subirats, que consisti-
rà en ajuts per a aquelles famílies 
amb dificultats econòmiques i so-
cials i que tindran com a objectiu 
cobrir part de la quota relacionada 
amb el material escolar i les sorti-
des, donant facilitats a les famílies 

més desafavorides a que els seus 
nens i nenes puguin participar ínte-
grament de les activitats organitza-
des des de l’escola.

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

Com a novetat aquest curs s’obri-
rà una convocatòria d’ajuts a les 

famílies amb infants que realitzen 
esport. Amb l’objectiu de fomentar 
la pràctica esportiva com a estil 
de vida saludable, s’oferirà un ajut 
econòmic per a les famílies més 
necessitades amb l’objectiu que la 
precarietat econòmica no sigui un 
inconvenient per que els nens i ne-
nes gaudeixin dels beneficies de la 
pràctica esportiva.

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

Servei de mediació hipotecària a l’Alt Penedès
El mes de juliol passat es va presentar a la seu del Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH) que ha posat en marxa a la 
comarca la Diputació de Barcelona en col·laboració amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

El SIDH és un servei concertat amb el Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i coordinat amb el servei de mediació hipo-
tecària de la Generalitat de Catalunya, Ofideute, que té 
per objectiu prevenir, assessorar jurídicament i intermediar 
amb les entitats financeres per aconseguir el manteniment 
de l’habitatge per part de les persones propietàries.

El SIDH és un servei públic, gratuït, de proximitat, profes-
sional i especialitzat, creat per prevenir i solucionar con-
flictes derivats de l’impagament de les hipoteques, per 
la qual cosa és important acudir al servei, per demanar 
assessorament, abans que es produeixi la problemàtica, 
abans d’arribar a les demanades judicials, per tenir més 
marge d’actuació.

Per accedir al Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habi-
tatge es pot fer des del Servei Comarcal d’Habitatge del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès o a través dels Serveis 
Socials municipals.

Teleassistència: envellir a casa amb seguretat i qualitat 
de vida

El teleassistència és un servei que 
consisteix en un aparell molt sen-
zill que s’instal·la a casa de l’usuari 
a través del qual està permanent-
ment connectat amb un centre 
d’atenció d’alarmes, des d’on es 
gestionen les trucades per si sor-
geix una urgència.

En cas que sorgeixi una necessi-
tat, només cal polsar un botó i un 
dels operadors del centre de con-
trol respon de manera immedia-
ta. Aquests professionals donen 
la resposta adient segons el cas: 
localitzar familiars o persones de 
contacte, desplaçar al domicili una 
unitat mòbil, activar altres serveis 
d’urgència...

El servei dóna d’aquesta mane-
ra una major autonomia funcional 
a les persones grans, garantint la 
seguretat a la llar i proporcionant 
tranquil·litat a l’entorn familiar.

Des de la posada en marxa del 
Servei Local de Teleassistència al 
nostre municipi, prop d’un cente-
nar de persones han pogut enve-
llir amb més seguretat i qualitat de 
vida a casa seva. Actualment hi ha 

63 teleassistències instal·lats i en 
funcionament a Subirats, cosa que 
suposa un grau de cobertura del 
10,92% respecte a la població més 
gran de 65 anys.

La peculiaritat del nostre munici-
pi comporta que moltes persones 
grans necessitin aquest servei per 
sentir-se acompanyades i més se-
gures, és per aquest motiu que des 
de la Regidoria de Benestar So-
cial volem posar en coneixement 
de tota la població l’existència 
d’aquest servei.

Per conèixer els requisits i condi-
cions per accedir al Servei Local 
de Teleassistència, cal posar-se en 
contacte amb l’equip de Serveis 
Socials Bàsics de l’Ajuntament.



19

octubre 201358Poble

NUCLI GIMNÀSTICA ESTIMULACIÓ COGNITIVA

SANT PAU 
D’ORDAL

ANTIGUES ESCOLES
Dijous de 17.30 h a 18.45 h
Cada 15 dies (setmana 1)

LAVERN ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN 
Dilluns de 18.15 h a 19.15 h

ESCOLES DE LAVERN
Dijous de 17.20 h a 18.35 h
Cada 15 dies (setmana 2)

ORDAL ATENEU ORDALENC
Dimecres d’10.30 h a 11.30 h

LOCAL SUBIJOVE
Dilluns de 17.45 h a 19 h
Cada 15 dies (setmana 2)

ELS CASOTS
PATRONAT FAMILIAR DELS 
CASOTS
Dimecres d’11.45 h a 12.45 h

PATRONAT FAMILIAR DELS 
CASOTS
Dilluns de 16 h a 17.15 h
Cada 15 dies (setmana 1)

CAN ROSSELL CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Divendres de 17 h a 18 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dilluns de 17.30 h a 18.45 h
Cada 15 dies (setmana 1)

CAN BATISTA CASAL DE CAN BATISTA
Dilluns de 17 h a 18 h

CASAL DE CAN BATISTA
Dijous de 16 h a 17.15 h
Cada 15 dies (setmana 2)

CAN CARTRÓ CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
Dimarts de 18 h a 19 h

CENTRE CULTURAL I RECREATIU
Dijous de 16 h a 17.15 h
Cada 15 dies (setmana 1)

CASABLANCA
LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE 
SANT JOAN
Dilluns 11 h a 12 h

LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE 
SANT JOAN
Dilluns de 16 h a 17.15 h
Cada 15 dies (setmana 2)

Inici del nou curs d’activitats per a gent gran
El dilluns 16 de setembre es va iniciar el curs per a les persones grans del municipi. L’Ajuntament continuarà oferint de 
manera gratuïta el taller d’estimulació cognitiva i les classes de gimnàstica per a gent gran, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. 
D’una banda el taller d’estimulació cognitiva s’impartirà, en sessions quinzenals d’una hora de durada, a vuit nuclis de 
població del municipi. I d’altra banda les classes de gimnàstica s’impartiran setmanalment a set nuclis. Les dues activi-
tats s’han realitzat en anys anteriors i s’aposta per continuar-les per la seva bona acollida i la seva qualitat. 
Els veïns que hi vulguin participar poden adreçar-se directament a la formadora de cada activitat el dia i l’hora en què 
es desenvolupin les classes (d’acord amb el quadre de sota), o bé trucar a l’Ajuntament o escriure a l’adreça electrònica 
gentgran@subirats.cat. 
La participació és voluntària, gratuïta i molt recomanable, ja que contribueix a mantenir i millorar el benestar de les per-
sones grans, i a potenciar la seva participació social.

ACTIVITATS CONTINUADES PER A LA GENT GRAN DE SUBIRATS 
CURS 2013/2014

INICI ACTIVITATS: 16 de setembre de 2013
FINAL ACTIVITATS: 20 de juny de 2014

DIES SENSE ACTIVITAT:  
l’1 de novembre, el 6 de desembre, del 24 de desembre al 6 de gener, del 17 al 21 d’abril i l’1 de maig



L’Assemblea Nacional Catalana va 
apostar aquest any per un acte que, 
si bé al principi va generar dubtes 
o es creia molt difícil d’aconseguir, 
va mobilitzar gairebé dos milions 
de persones demanant la INDEPEN-
DÈNCIA. Un èxit reconegut al món.

La Via Catalana a Subirats ha supe-
rat les previsions més optimistes 
i ha aplegat unes 12.500 persones 
inscrites i centenars de persones 
que van participar-hi sense haver 
fet la inscripció en els 8 kilòmetres i 
16 trams de cadena humana, des de 
Cantallops a Ordal. S’han unit mans 
de Sant Quirze del Vallès, Subirats, 
Sant Sadurní, Sant Pere de Riude-
bitlles, Sant Quintí, Torrelavit, Geli-
da, Vilanova i la Geltrú, Santa Eulàlia 
de Ronsana i Terrassa, entre altres. 
La territorial de Subirats s’ha res-
ponsabilitzat d’inscriure els trams 
350, 351 i 358.

Arribat el dia 11 els pobles de Subi-
rats es desperten plens d’estelades 
i senyeres que són el preludi d’una 
Diada històrica.

Malgrat la pluja, l’ànim no decau. Es 
fa la feina prevista:
-  Marcar itineraris per les vinyes 

per tal que els assistents a la via 
puguin accedir als seus trams tot 
passejant. 

-  Comprovar que tots els serveis 
estan senyalitzats: aparcaments, 
lavabos...

-  Últimes instruccions als voluntaris.

En tot moment l’ambient es d’il-
lusió, però també hi ha una certa 
tensió, ja que el repte és prou im-
portant. Estem convençuts que 
l’assolirem!

De Terrassa arriben 220 excursi-
onistes a primera hora del matí, 
decidits a descobrir la ruta de les 
barraques de pedra seca (la pluja va 
obligar a escurçar-la). El grup més 
nombrós va venir de Sant Quirze 
del Vallès, amb més de 1.200 perso-
nes arribades en 18 autocars, una 
vintena de motos i un centenar de 
cotxes, “formant un comboi que ha 
escampat il·lusió i fermesa a Sant 
Pau d’Ordal” (comunicat de l’ANC 
local). L’arribada d’aquesta riuada 
humana a la plaça de Subirats de 
Sant Pau ha estat tot un espectacle, 
i s’hi han quedat a dinar. Durant tot 
el matí i migdia, tothom vol donar 
un cop de mà. Unes 150 persones 

UNA FITA HISTÒRICA. GRÀCIES A TOTHOM!



de Lavern han dinat al Pago, on 
han preparat un arròs a prop del 
tram adjudicat. El ball de les gitanes 
ha fet una exhibició i han estat en 
tot moment acompanyats pels ge-
gants i la colla de bastoners de Can 
Batista. Els gegants d’Ordal també 
són a la cadena. En aquest poble, el 
veïnat de davant la carretera ha vist 
tot el dia passar gent i cotxes fent 
sonar el clàxon. “És un festival”, co-
menta una veïna. Al solar de l’antiga 
benzinera de la N-340, davant del 
trencall a Sant Sadurní, s’ha penjat 
una estelada gegant, de 4’5 metres 
d’ample per 7,5 metres de llarga-
da, cosida pacientment per la Mari 
Cano de Can Rossell. Més endavant, 
hi trobem un grup de timbaleres i 
timbalers de Sant Pau que amb els 
seus ritmes animen l’ambient. El 
campaner de Sant Pau, el Pere de 
Cal Just, no ha parat de repicar les 
campanes a l’hora precisa, les 17.14.

La majoria dels habitants de Subi-
rats (nens, nenes, joves, adults, 
avis, àvies…) hem participat ac-
tivament a la festa reivindicativa 
de la Via Catalana amb una actitud 
alegre, festiva, cívica. Ha estat una 
cosa mai vista. Tots els que d’una 
manera o altra hi som, recordarem 
sempre aquest dia que ha marcat 
una fita històrica a les nostres vides 
i esperem que per al futur del nos-
tre país.

L’Assemblea Nacional Catalana de 
Subirats dóna les gràcies a totes 
les voluntàries i els voluntaris, ADF, 
Ajuntament, propietaris que ens 
han cedit espais per aparcar, pel 
temps, la dedicació, l’energia, l’en-
tusiasme, l’enginy, la paciència i les 
conviccions. La territorial de Subi-
rats se suma a aquest agraïment i 
afegeix: “La massiva participació 
i l’ambient festiu i reivindicatiu de 
tota la gent han compensat tots els 
esforços fets. Estem vivint una res-
saca d’emocions”. Realment, han 
estat un parell de mesos intensos 
de reunions setmanals i els darrers 
deu dies, un esprint final amb més 
trobades amb el veïnat i els cossos 
de seguretat. 

I ara caldrà seguir treballant per-
què tenim la il·lusió i l’esperança 
posades en el futur d’una Catalunya 
lliure.

Visca Catalunya 
Nou Estat d’Europa!

UNA FITA HISTÒRICA. GRÀCIES A TOTHOM!
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Les activitats complementàries impulsen 
encara més el Mercat del Préssec d’Ordal

La passada edició del Mer-
cat del Préssec d’Ordal ha 
registrat un nou augment de 
visitants, motivat en bona part 
per les activitats complemen-
tàries i de difusió que s’han 

realitzat aquest estiu per promocionar l’esdeveniment 
i atraure visitants a Subirats i el Penedès. Així, cal des-
tacar que amb motiu de l’esdeveniment “El Penedès 
a Barcelona”, que es va celebrar del 14 al 16 de juny, 
hi va haver una parada representativa del Mercat del 
Préssec d’Ordal per promocionar la Capital de la Vinya 
i el Penedès a la capital de Catalunya. Aquest estand 
va ser un dels que va registrar més afluència de la 
mostra on a més a de la degustació es venia el prés-
sec d’Ordal a barcelonins i turistes que s’hi apropaven. 
Aquesta acció va coincidir, el 15 de juny, amb la inau-
guració oficial del Mercat del Préssec d’Ordal a càrrec 
de Ferran Civil, vicepresident primer de la Diputació 
de Barcelona. El van acompanyar l’alcalde de Subirats, 
Pere Pons; la presidenta del Patronat de Turisme de 
Subirats, Maria Teresa Catasús; el diputat de Turisme, 
Ramon Riera; el president del Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, Santi Soler; així com el pre-
sident de l’Associació de Productors del Préssec d’Or-
dal, Josep Maria Olivella; regidors de l’Ajuntament de 
Subirats i membres de la Junta Directiva del Patronat 
de Turisme de Subirats. Una de les novetats de la vui-
tena edició del Mercat del Préssec d’Ordal d’enguany 

va ser la ruta paisatgística “Passejada per la Terra del 
Préssec d’Ordal”, organitzada els diumenges durant 
la temporada de mercat i ara el primer diumenge de 
cada mes, tot un itinerari de descoberta del paisatge 
que va merèixer un reportatge de TV3. Una altra acti-
vitat va ser la ruta de tapes amb préssec d’Ordal pels 
restaurants de Sant Pau d’Ordal (Subirats) combinada 
amb una visita al celler Albet i Noya. També la degus-
tació del maridatge de cava i préssec d’Ordal “Músi-
ca a les Vinyes”, amb la qual són obsequiats tots els 
compradors del mercat i que es va introduir amb èxit 
els darrers anys, segueix agradant, i molt, els visitants. 
Aquesta va ser una de les motivacions més destaca-
des pels visitants enquestats pel Patronat de Turisme 
de Subirats durant la celebració de l’esdeveniment per 
conèixer millor la seva resposta. Però el préssec d’Or-
dal no només es va maridar amb el cava de Subirats 
sinó també amb motocicletes clàssiques, gràcies a la 
trobada realitzada per l’Associació d’Amics de les Mo-
tos i Vehicles Clàssics del Penedès, i que va ser con-
vocada a Subirats amb motiu del Mercat del Préssec 
d’Ordal. Els visitants van poder admirar autèntiques 
peces de museu, que en alguns casos s’apropen als 
80 anys d’antiguitat i segueixen circulant en magnífi-
ques condicions. L’experiència turística amb èxit del 
Mercat del Préssec d’Ordal comença a ser estudiada 
de primera mà, això ho demostren les visites rebudes 
de grups que mostren aquest interès com agricultors 
txecs i universitaris de fructicultura de Corea del Sud.



23

octubre 201358Poble

El Festival de Música a les Vinyes omple Torre-ramona amb 
més de 700 espectadors

El segon i darrer concert del Festi-
val de Música a les Vinyes, celebrat 
el 27 de juliol, va omplir amb més de 
400 espectadors el recinte medie-
val de Torre-ramona (Subirats). Amb 
motiu de l’onzena edició de l’esde-
veniment, per primer cop a Catalu-
nya es va poder assistir a l’actuació 
de l’espectacle Únicos, amb Josemi 
Carmona & Ignasi Terraza Quartet. 
Es va poder sentir que el flamenc i el 
jazz són dos estils de música d’orí-
gens i arrels comunes que sempre 
es tracten amb respecte i admiració. 
La mateixa admiració i respecte que 
van tenir tant Josemi Carmona amb 
el “duende” de la seva guitarra com 
Ignasi Terraza amb el “swing” del seu 
piano, acompanyats pel so elegant 
del contrabaixista Mario Rossy, del 
destacat bateria Marc Miralta i del rit-
me del cajón flamenc de José Manuel 
Fernández (El Tobalo). A més a més 
els espectadors van ser obsequiats 
amb la participació inicialment no 
prevista del cantaor Joaquín Gómez 
“El Duende” i el guitarrista “Ezequiel”, 
que es van sumar a la vetllada mar-
cada per un diàleg de creativitat i in-
tercanvi cultural ple de força rítmica 
de swing, gràcies a la gran qualitat 
dels artistes sobre l’escenari. Final-
ment el maridatge de caves de Subi-
rats i préssec d’Ordal, un “Música a 
les Vinyes” amb trossets de préssecs 
d’Ordal servits directament dins la 
copa de cava i introduït a les darreres 
edicions del festival, va tornar a agra-
dar molt i va significar una excel·lent 
cloenda del XI Festival de Música a 
les Vinyes. 

Amb el gran espectacle a càrrec de 
Rocío Faks Quartet & Gorka Benítez, 

rats que se celebren a l’estiu, com el 
Mercat del Préssec d’Ordal. Aques-
tes accions van ser destacades al 
parlament final del festival per l’alcal-
de de Subirats, Pere Pons, així com 
la presidenta del Patronat de Turisme 
de Subirats, Maite Catasús, que va 
recordar a l’inici el tràgic accident de 
tren a Santiago de Compostel·la amb 
un minut de silenci i dedicant el con-
cert a les víctimes i les seves famílies.

El Patronat de Turisme de Subirats 
organitza el Festival de Música a 
les Vinyes amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Subirats, la Diputa-
ció 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.

la setmana anterior davant més de 
300 espectadors, l’esdeveniment ha 
tornat a celebrar amb èxit una nova 
edició augmentat la rellevància del 
Festival. Aquest fet que es va cons-
tatar novament en conèixer la més di-
versa procedència dels espectadors, 
que venien, per exemple, d’altres pa-
ïsos com Itàlia, Israel i Mèxic. Aquest 
fet posa de manifest l’aposta per 
un cartell de gran qualitat que situa 
l’esdeveniment com un dels festivals 
d’estiu de petit format de referència 
al Penedès i Catalunya, reforçat pel 
magnífic escenari del recinte medi-
eval de Torre-ramona (Subirats). Per 
seguir en aquesta línia el concert va 
ser enregistrat pel realitzador pene-
desenc Pep Puig per tal de realitzar 
un vídeo promocional que inclourà 
altres activitats turístiques de Subi-

L’#InstacatchSUBIRATS fa viure la verema  
a la Capital de la Vinya

Agafant el relleu de Sitges, Vic i Mataró, el 14 de se-
tembre es va celebrar a Subirats la trobada d’instagra-
mers #InstacatchSUBIRATS. Els aficionats a l’aplicació 
de fotografia Instagram van ser convocats per gaudir 
d’un matí ple d’activitats, en aquesta ocasió vinculat 
amb les activitats que aquests dies es poden gaudir 
al municipi dins el programa “Viu la verema a Subirats, 

Capital de la Vinya!”. El punt d’inici va ser el Centre 
Agrícola de Sant Pau d’Ordal, on hi va haver la recep-
ció i un esmorzar per als assistents. A continuació es 
va visitar el Museu d’Esperanto de Subirats (MES) i es 
va seguir l’itinerari 8 de les Rutes Vitivinícoles de Subi-
rats, que passa pel carrer de Can Rovira, on es van po-
der realitzar belles fotografies d’arquitectura rural i del 
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Nou mapa turístic i expositor en forma de pàmpol de 
Subirats Capital de la Vinya

més típic paisatge vitivinícola penedesenc. Finalment 
es va arribar a un dels exponents del cellers familiars i 
d’agricultura ecològica de Subirats com són les caves 
Eudald Massana Noya. Els participants van conèixer 
l’espai i les seves vinyes tot realitzant la “verema a l’an-
tiga” amb Vinimundus, collint i trepitjant el raïm com 
els nostres avis. Un tast de cava i la fotografia de grup 
va donar per finalitzada la trobada. La tria de la seu 
per acollir aquest esdeveniment ha estat motivada per 
les campanyes de promoció turística a les xarxes soci-
als que ve difonent amb èxit el Patronat de Turisme de 
Subirats amb l’usuari @TSubirats, ara també present 
a l’aplicació de telefonia mòbil instagram que compta 
amb més de 130 milions de persones que formen part 
d’aquesta comunitat a tot el món. 

La trobada va ser organitzada conjuntament pel Servei 
de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Patronat 
de Turisme de Subirats, amb la col·laboració d’Enotu-
risme Penedès i Penedesfera, que celebrava el segon 
Instameet Penedès.

S’ha editat un nou mapa turístic de 
Subirats a càrrec del Patronat de 
Turisme de Subirats i l’empresa Tu-
rismedia. Com en edicions anteriors 
continua com a eina per potenciar 
l’Enoturisme amb un detallat mapa 
de les Rutes Vitivinícoles de Subirats, 
al qual s’ha afegit la Ronda d’Ordal. 
Inclou una nova portada per destacar 
el cicloturisme entre vinyes durant tot 
l’any. En aquesta publicació també es 
pot trobar informació turística general 
de Subirats, amb l’oferta de restau-
rants, allotjaments, caves i cellers de 
Subirats i el seu entorn, així com els 
principals esdeveniments que es rea-
litzen al municipi. Com és habitual la 
nova edició ha servit per afegir nous 
establiments i llocs d’interès sorgits a 
Subirats i millorar-ne el contingut in-
formatiu. Aquest mapa turístic és el 
principal material promocional que 
es dóna als visitants a l’Oficina de 
Turisme de Subirats. També està dis-
ponible a altres oficines de turisme 
del Penedès i Catalunya, i se’n pot 
descarregar la versió electrònica a 
través de la pàgina web. Tot i així la 
millor eina de difusió de la Capital de 
la Vinya és la seva pàgina web http://
www.turismesubirats.cat, que supera 
les 3.500 visites mensuals, i els di-
ferents perfils presents a les xarxes 
socials com Twitter i Facebook, en-

tament turístics però que són llocs de 
pas, i complementarà la sèrie d’ex-
positors més extensos situats a dife-
rents localitzacions del municipi de 
Subirats, com el Castell de Subirats, 
l’Aula de Natura de Subirats, la Ca-
feteria Cal Pelegrí d’Ordal i el Museu 
d’Esperanto de Subirats, així com la 
funció pròpia de l’Oficina de Turisme 
de Subirats a l’Estació Vitivinícola de 
Lavern i el Punt d’Informació Turísti-
ca a la Caseta de Fusta de Sant Pau 
d’Ordal.

tre altres. El Patronat de Turisme de 
Subirats està distribuint entre les em-
preses turístiques del municipi un nou 
expositor d’informació turística de la 
marca “Subirats Capital de la Vinya” 
per tal de col·locar-ho a l’entrada 
dels establiments. Aquest expositor 
de sobretaula té la singularitat de te-
nir la forma del pàmpol característic 
de la vinya, fet que permet situar-ho 
en qualsevol espai i al mateix temps 
impactar el visitant. L’expositor tam-
bé s’anirà distribuint a altres espais 
d’interès, com establiments no estric-
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Torre-ramona, protagonista de les Jornades Europees del 
Patrimoni a Subirats

Les Jornades Europees del Patrimoni 
d’enguany han estat dedicades al po-
ble medieval de Torre-ramona (Subi-
rats), catalogat Bé Cultural d’Interès 
Nacional i de només una cinquante-
na d’habitants. Des de fa tres anys, 
el segon diumenge de cada mes el 
Patronat de Turisme de Subirats ve 
organitzant amb gran acceptació la 
ruta “Torre-ramona: sorprenent i mis-
teriosa” per descobrir aquest espai 
històric envoltat de vinyes. El dia 29 
de setembre es va seguir el mateix 
itinerari però es va realitzar de forma 
gratuïta amb motiu d’aquestes jorna-
des. Es va poder conèixer la Confra-
ria del Cava i el prestigi internacional 
dels confrares a la seva mateixa seu. 
El palau Gralla ens va obrir les portes 

Subirats al programa Enoturisme Catalunya 
promocionant el Penedès

Aquest estiu s’ha presentat el nou 
programa de promoció turística 
Enoturisme Catalunya, on 
el Patronat de Turisme de 
Subirats, una de les enti-
tats més actives en aquest 
sector, és present des del 
primer moment. El progra-
ma, impulsat de manera con-
junta per l’Agència Catalana 
de Turisme i l’Incavi, neix amb 
l’objectiu d’establir un model inte-
grador de gestió de l’enoturisme 
a Catalunya, basat en la promoció 
d’una oferta diversa però estruc-
turada, que respecti les necessi-
tats, la identitat i els interessos de 
les diferents DO catalanes. Segons 
un primer inventari del sector, a Ca-
talunya s’han identificat gairebé 300 
cellers que ja ofereixen visites a turis-
tes, la xarxa de serveis turístics bàsics 
i d’oferta complementària vinculada a 
l’enoturisme, i diverses iniciatives turístiques públiques 
i privades al voltant del món del vi i de la vinya. L’in-
forme constata, de manera documentada i rigorosa, 
la potencialitat de Catalunya per posicionar-me com 
a destinació acolorística referent i les grans possibi-
litats de creixement en aquest segment a escala na-
cional i internacional. En aquest sentit, d’acord amb 
un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
i el Patronat de Turisme de Subirats, aquest ha aco-

llit durant un mes aproximadament dues 
alumnes en pràctiques dels cur-

sos impartits al CFO Francesc 
Layret “La Fassina” de pro-
moció turística, creació de 
viatges i esdeveniments, 
especialitzats en enoturis-

me. Val a dir que a l’Oficina 
de Turisme de Subirats, s’ha 

incrementat la disposició a la 
venda de records per als visi-

tants. Una línia de promoció mit-
jançant souvenirs que la conver-
teix en la primera oficina d’atenció 
turística del Penedès que hi aposta 
decididament. Així destaca la ven-
da de Postals del Penedès, amb 
nombroses imatges de paisatges de 
Subirats, el llibre El Penedès. Terra 
de sensacions aglutina fotografies 
i relats sobre el territori, la samarre-
ta solidària “El Penedès” amb motius 

que animen a visitar la regió i darrerament l’edició del 
mallot ciclista Subirats Capital de la Vinya-Mercat del 
Préssec d’Ordal. Per tal de seguir potenciant el ciclo-
turisme, el Patronat de Turisme de Subirats ha llançat 
aquesta peça de roba esportiva decorat amb els mo-
tius del mural de Subirats Capital de la Vinya creat 
aquest any a Ordal sobre una paret de grans dimen-
sions a tocar de la carretera N-340, al pas pel poble 
d’Ordal, tot destacant les referències al Mercat del 
Préssec d’Ordal.
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Celebrat el IV Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i 
Enoturisme

El IV Congrés d’Art i Paisatge 
Vitivinícola celebrat els dies 27 i 
28 de juny va concloure amb la 
presentació del Fòrum Interna-
cional del Paisatge de la Vinya 
i l’Enoturisme com a l’instrument 
necessari que, unint esforços 
d’institucions, elaboradors, agri-
cultors, universitats i societat, ha 
de definir un marc de formació, 
protecció i gestió del paisatge 
vitivinícola. En aquest sentit, 
al llarg dels dos dies de debat 
portat a terme a la seu del Vin-
seum, Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya, de Vilafranca 
del Penedès, les ponències del 
IV Congrés d’Art i Paisatge Viti-
vinícola i Enoturisme han gene-
rat un intens debat sobre quines 
són les fórmules per gestionar 
millor el paisatge. Estudiats els 
models nord-americans i euro-
peus de la gestió del paisatge, 
i de com el paisatgisme es va 
desenvolupar i es desenvolupa 
des del segle XVII fins al segle 
XXI, les ponències van estudiar, 
a més, diferents aproximacions 
de l’art al paisatge com la ironia 
a l’escultura i el paisatge. Una al-
tra aproximació va estar definida 
per la matriu enoturística, un ins-
trument per relacionar els valors 
tangibles i intangibles, positius i 
negatius, amb el territori a través 
de la seva “mapificació” o po-

sar-los al mapa. Entre les princi-
pals conclusions de les jornades 
cal destacar:

1)  La necessitat d’invertir en 
sostenibilitat per derivar en 
més rendiment econòmic i en 
generació de vida en zones 
abandonades.

2)  La voluntat de generar eines 
per aportar valor al paisatge i 
tenir-lo en compte com un ele-
ment generador de riquesa. 
Perquè el paisatge al Pene-
dès, i a les àrees vitivinícoles, 
és negoci.

En aquest sentit, prova de la re-
llevància de la descoberta del 
territori que es realitza a Subi-
rats va ser la presentació de la 
geògrafa japonesa Yuka Saito 
sobre el paisatge vitivinícola del 

Penedès, en una conferència 
internacional organitzada per la 
Unió Geogràfica Internacional 
(International Geographical Uni-
on) que es va celebrar a Kyoto 
(Japó). Les activitats turístiques 
del municipi de Subirats, com 
les Rutes Vitivinícoles de Subi-
rats i les activitats complemen-
tàries adreçades a les escoles 
a càrrec de l’Aula de Natura de 
Subirats com l’”Itinerari Didàctic 
de la Vinya”, van ser destaca-
des. També la recent traducció 
d’aquestes rutes a l’esperan-
to amb el nom “Vinaj itineroj de 
Subirats” gràcies a l’Associació 
d’Amics del Museu d’Esperan-
to de Subirats, les primeres del 
món amb aquesta particularitat i 
que ha estat destacada als mit-
jans de comunicació.

per mostrar-nos la seva història senyorial. L’església de 
Sant Joan Sesrovires i el cementiri parroquial, on reposen 
les víctimes d’un desgraciat accident produït a l’antic pas 
a nivell, durant els anys 20 del segle passat, va ser el pri-
mer misteri per descobrir... Es va poder admirar una vista 
panoràmica de tot el nucli envoltat de vinyes al peu del 
castell de Subirats. Finalment, l’entorn d’on surten diver-
sos camins que travessen les vinyes va oferir imatges que 
no es podien evitar ser retratades. Torre-ramona és un nu-
cli envoltat de vinyes que cada juliol és escenari del Fes-
tival de Música a les Vinyes i compta amb la col·laboració 

de la família Bori de Fortuny, la Confraria del Cava Sant 
Sadurní i la parròquia de Torre-ramona. Durant el mes de 
setembre se celebren arreu d’Europa les Jornades Euro-
pees del Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa per 
donar a conèixer als ciutadans el patrimoni cultural i histò-
ric del seu territori. Es desenvolupen sota el lema “Europa, 
un patrimoni comú”. Subirats ha estat un dels 200 munici-
pis que hi han participat i on s’han celebrat més activitats 
relacionades que també són dins de la proposta “Viu la 
verema a Subirats, Capital de la Vinya” i on destaca el Mu-
seu d’Esperanto de Subirats.
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Participació 
d’entitats

El programa Reincorpora, per primer cop a la 
comarca gràcies a la Fundació Pro Penedès, 

amb treballs al municipi de Subirats
El patri-
moni de 
p e d r a 
seca de 
Subirats 

ha esta un dels beneficiaris dels ser-
veis a la comunitat dels joves parti-
cipants en el programa Reincorpora, 
provinents de Justícia que ja estan 
en tercer grau privats de llibertat. Es 
tracta d’un programa finançat per la 
Fundació La Caixa, i que la Fundació 
Pro Penedès està duent a terme com 
a projecte pilot i nou, sota la tutela del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció, CIRE, del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat. La Fundació 
Pro Penedès va rebre la proposta de 
col·laborar per primera vegada en el 
programa i coordina les actuacions a 
la comarca: curs d’auxiliar de vitivini-
cultura a l’escola d’Espiells, i serveis 
a la comunitat, en una primera fase.

Durant tres setmanes dels sis mesos 
que dura el programa, vuit joves en 
pràctiques han restaurat part del pa-
trimoni de pedra seca de Can Rossell, 
Ordal i Sant Pau, amb el desbrossat 
de vegetació i reconstrucció de co-
bertes caigudes de cinc barraques. 
També s’ha actuat a la creu d’Ordal 
i les trinxeres del Pago i Ordal amb 
la neteja i desbrossat de l’entorn. A 
més, gràcies a aquests tallers, s’han 
pintat les dependències de la Resi-
dència de la Fontsanta. Ara comen-
çaran unes pràctiques a l’empresa, a 
les Bodegues Torres.

La cloenda del curs a l’Escola d’Es-
piells i dels serveis a la comunitat va 
tenir lloc divendres 19 de juliol, da-
vant d’una de les barraques de pedra 
restaurades pels joves a Can Rossell, 
a les vinyes de Can Llopart, sota el 
mestratge del Jaume Rovira i el Jo-
sep Mata, del Centre d’Estudis de 
Subirats. La directora de la Fundació 
Pro Penedès, Gemma Sivill, va donar 
les gràcies a totes les entitats i insti-
tucions que han contribuït a l’èxit del 
programa Reincorpora i que assistien 
a l’acte convocat a la vinya: el CIRE, 
l’Obra Social de La Caixa, els ajun-
taments de Vilafranca i els de Subi-
rats, el professorat d’Espiells, Caves 
Llopart, l’alumnat, els tècnics i el vo-
luntariat del projecte. L’entrega de di-

molestat tant com al principi en veure 
els dos jubilats substituir les pedres 
per ells col·locades per unes altres 
que als seus joves ulls són iguals.

Els hem intentat transmetre el que 
nosaltres sentim, una enorme admira-
ció per aquells margeners i pagesos 
que construïen marges i barraques 
de pedra seca al segle XIX, “quan 
no comptaven el temps ni les hores”, 
d’això aviat farà dos-cents anys, a les 
vinyes de Subirats.

Potser ho hem aconseguit. Efectiva-
ment, la fragilitat i l’extrema irregu-
laritat de les pedres obtingudes de 
despedregar els camps de conreu fa 
que aquestes construccions tinguin 
un mèrit inqüestionable, impensable 
en els temps actuals en què el preu 

plomes va ser un acte emotiu per re-
conèixer públicament una feina ben 
feta, a través de serveis a la comuni-
tat i amb la vessant de socialització 
dels joves participants. Uns plafons 
amb fotografies il·lustraven les feines 
fetes, amb l’abans i el després.

La visió de dos jubilats del Centre 
d’Estudis de Subirats

Volem compartir amb vosaltres les 
experiències viscudes gràcies al 
programa Reincorpora, en les tres 
setmanes (1-19 juliol) dedicades a 
recuperar barraques de pedra seca i 
trinxeres de la guerra civil a Subirats.

Aquests nois han conegut una co-
marca, un paisatge, unes vinyes i una 
gent noves per a ells. Han conegut 

dos jubilats del municipi que han tute-
lat el seu treball durant quinze matins. 
Després de les primeres dues hores 
de feina, la seva curiositat de joves 
ha motivat frases com aquesta: “Jefe, 
no nos van a hacer creer que ustedes 
hacen este trabajo por nada”. Dins les 
seves ments no entren coordenades 
com aquestes. Nois, el voluntariat, és 
això. Si fos pagat, ja no seria volunta-
riat, seria una altra cosa amb un altre 
nom. Ho enteneu? Els ha costat unes 
hores aprendre a col·locar les pedres 
de les barraques travades entre si, 
tenir la paciència de mirar i remirar 
sota l’implacable sol del juliol fins a 
trobar la pedra amb la forma precisa. 
Després ja no s’han sorprès ni s’han 

de l’hora de mà d’obra les faria del 
tot inviables. 

Ells ni ho sospiten, però per part dels 
dos jubilats, conèixer i treballar colze 
a colze amb gent jove, escoltar dis-
cretament els seus comentaris sense 
afegir-ne cap, ni fer preguntes sobre 
la seva vida anterior, interpretar les 
seves inquietuds, observar les seves 
dependències del tabac i dels mò-
bils, ha estat una nova i enriquidora 
experiència de vida. I poder afegir un 
gra de sorra a la Fundació Pro Pene-
dès que treballa per donar-los unes 
oportunitats que ells encara no valo-
ren, un honor.

Josep Mata i Jaume Rovira



28

Poble

Participació de la Residència Font Santa a Firart
Per segon any consecutiu les persones amb discapacitat que 
viuen a la Residència Font Santa han exposat els seus quadres 
al Firart.
El Firart és un fira d’art de petit format que s’organitza a Vila-
franca del Penedès i en la qual participen artistes locals i forans 
en les modalitats de pintura i fotografia. Aquesta fira se celebra 
des de 1987 a la Capella de Sant Joan de Vilafranca del Pene-
dès, coincidint amb la Festa Major.
Enguany la nostra participació ha tingut com a resultat la ven-
da del quadre que hem cedit a l’organització de Firart per a la 
subhasta, i els beneficis obtinguts amb la venda del quadre 
aniran destinats a l’organització de la propera Festa Major de 
Vilafranca.
Un cop més l’organització del Firart ha fet possible que la soci-
etat pugui conèixer la capacitat productiva, creativa i artística 
de les persones amb discapacitat. Els volem donar les gràcies 
per fer possible que la feina de les persones amb discapacitat 
es difongui, es valori i es reconegui dins del context artístic co-
marcal.
Gràcies.

Residència Font Santa

Companyia teatral En Obres de Lavern
Aprofitem l’oportunitat que ens ofereix Tot Subirats per fer 
una mica de recull de les activitats que hem anat impul-
sant des del grup de teatre de Lavern. Enguany vam co-
mençar temporada amb un xou al carrer, Charleston, per 
amenitzar la Festa del Most. En aquesta ocasió ens vam 
traslladar als anys 20 i vam convertir el cafè i la plaça en el 
“Caffè Chaplin”. Vam rodar una pel·lícula, vam tenir la visi-
ta d’un cotxe dels anys 20 amb el qual arribaven les estre-
lles del film, i vam passar un bon migdia amb el nombrós 
públic que va venir a veure’ns. A la tarda vam tenir projec-
ció cinematogràfica amb la màquina original de 1935.

Per Nadal vam organitzar una petita mostra d’artesania i 
productes de la terra i també una exitosa iniciativa d’anar 
plegats al bosc a buscar els tions dels nens i les nenes. 
Enguany esperem repetir aquesta iniciativa que ens va 
fer reviure els millors anys de la nostra infantesa. També 
vam representar el conte tradicional La sopa de pedres, 
tot donant suport al concert de la coral infantil El Serral de 
Lavern, que cada any compta amb més cantants i cada 
vegada sona millor!

El 2013, el vam iniciar amb Cartes del front, un encàrrec 
del Centre d’Estudis de Subirats per dur al teatre cartes 
reals de soldats subiratencs al front. Hem d’agrair la gran 
acollida que va tenir aquesta representació i que va omplir 
la sala de gom a gom. Per nosaltres va ser un repte: recollir 
la informació, muntar un guió teatral i posar-lo en escena. 
N’estem molt orgullosos. Per Carnaval vam organitzar la 
comparsa de l’elefant, per a la qual vam construir un ele-
fant gegant, i vam fer venir a tota la família reial, duquessa 
d’Alba inclosa. Finalment al maig, per la festa major petita, 
vam representar l’obra Vinc volant, on sotmetíem el públic 

a la cubanada d’embarcar en un aeroport d’Aena “sen-
se massa connexions internacionals”. Aquí també volem 
donar les gràcies al públic que va omplir la sala per tres 
vegades. I així tanquem la temporada, tot esperant que la 
propera sigui tant intensa com aquesta. I com que Lavern 
també existeix, encara que no ho sembli, us faig esment 
d’un parell de webs del poble per si us ve de gust tafanejar 
una mica:

-  www.lavern.cat (no em puc estar de recomanar-vos que 
llegiu el pregó de l’Enric Galofré que trobareu a l’apartat 
Festa Major).

-  www.enobres.blogspot.com (blog oficial de la compa-
nyia).
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Aquest estiu 2013 el Penedès ja pot oferir postals amb 
imatges panoràmiques de paisatges a totes les visites. 
Gràcies a la iniciativa particular de quatre enamorades 
del Penedès, una d’elles de Subirats, la comarca ja 
disposa d’una imatge moderna i atractiva de diferents 
indrets per visitar, gràcies a una col·lecció de dotze fo-
tografies amb el lema “Colors Penedès”. Tres de les 
postals són racons del nostre municipi, concretament 
dels Casots, Lavern i el castell de Subirats, amb les 
vinyes com a protagonistes.

Les promotores de la iniciativa, Maria Rosa Ferré i Àn-
gela Llop (fotògrafes), Esther Ribas (artesana i editora 
de les postals) i Rosa Vendrell (promotora de la idea, 
de Sant Pau d’Ordal) fan una crida a la població del Pe-
nedès perquè compri les postals i les enviï a les amis-
tats i familiars, i les convidin a visitar-nos. “Una persona 
que rep una postal escrita a mà és una visita assegura-
da en un futur immediat”, asseguren.

Sense cap ajut econòmic per editar-les, però amb la 
il·lusió d’una vintena de punts de venda fins ara, ja han 

esgotat les 1.200 postals de la primera tirada, i n’han 
fet una nova edició de 2.400. La presentació en so-
cietat es va fer el mes de juny al pati del Museu de 
les Cultures del Vi de Vilafranca, amb una acurada es-
cenografia, notes d’acordió amb l’Anna Peret i un tast 
de productes del Penedès (melmelada de raïm de Ca 
l’Avi, vi i cireres d’Ordal acabades de collir).

Just després de néixer, la col·lecció “Colors Penedès” 
ja s’ha mostrat a la cloenda del Congrés d’Arquitectura 
i Paisatge i al Mercat del Préssec d’Ordal. Les postals 
es venen a l’Oficina de Turisme de Subirats, als cellers 
Albet i Noya, a les Caves Guilera i les Caves Llopart, 
i al restaurant Sol i Vi, entre altres establiments de la 
comarca.

Se’n poden demanar ampliacions per penjar a casa o 
regalar, i també es cedeixen per ambientar actes so-
cials o culturals. Més informació al Facebook, al blog 
http://postalsdelpenedes.blogspot.com.es, o bé al cor-
reu electrònic postalsdelpenedes@gmail.com.

Subirats al món, gràcies a unes postals!

Fira de la Garlanda d’Ordal 
El proper dia 13 d’octubre se celebra a Ordal la Fira de la Garlanda. 
Impulsada per comerciants i artesans del nucli d’Ordal, i amb el su-
port de l’Ajuntament de Subirats, la Fira vol reactivar i enfortir el comerç 
local i del municipi i, per extensió, del Penedès. L’objectiu és donar a 
conèixer un producte de qualitat, de proximitat i amb una clara aposta 
per recuperar el paper preponderant de Portal del Penedès que ja ha 
tingut en el passat. S’han organitzat un seguit d’activitats per tal de con-
vertir la Fira en una jornada familiar i festiva. Hi haurà una trobada de 
capgrossos, un taller de circ, activitats infantils i un concert de música. 
L’horari de la fira és des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. La 
data escollida enguany és el 13 d’octubre del 2013, amb el propòsit de 
convertir-la en una fira anual. La Fira es farà als voltants del parc Dolors 
Vendrell amb les parades situades al carrer del Parc i de Mn. Isidre 
Solsona. A les parades, s’hi podran trobar: fleques, restaurants, elabo-
radors d’embotits, de melmelades, d’oli, productors de vins i de caves, 
de cervesa artesana, d’horta i fruita, artesans de fusta, bijuteria, etc.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE MAIG DE 2013
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE COMPRA DEL 
LOCAL DEL C/ NOVENçÀ, 6, D’ORDAL
S’aprovà l’adquisició per part de l’Ajuntament de Subirats del local amb ús 
de garatge, ubicat al carrer Novençà número 6 d’Ordal, local tancat inde-
pendent al costat de l’actual consultori d’Ordal, on es troben l’escomesa i 
els comptadors elèctrics que donen subministrament al consultori mèdic.
El nucli d’Ordal es troba al límit est del municipi i es va considerar que, 
entre altres raons, aquest local seria útil com a magatzem accessible a 
vehicles on es puguin mantenir els materials i les eines de la brigada mu-
nicipal d’obres, per tal d’afavorir la gestió del dia a dia dels serveis pres-
tats al nucli d’Ordal.
Per part de la propietat, havia estat sol·licitada la regularització de l’es-
comesa elèctrica, motiu pel qual calia el seu trasllat. Aquesta petició, to-
talment legítima, tenia un cost estimat d’uns 4.500,00 €. d’acord amb les 
gestions fetes davant la companyia.
Pel que fa al local, i d’acord amb l’informe dels Serves Tècnics, el cost 
estimat per una edificació de característiques similars, sumant el valor del 
sòl més el d’edificació i tenint en compte l’antiguitat, era d’uns 10.800 € 
acceptant-ne la propietat 10.000 €.
Aquesta compra estalvia, d’altra banda, el trasllat de l’escomesa elèctrica 
que queda dins aquest local, ara de propietat municipal.
El Ple ho va aprovar per unanimitat.

2. APROVAR INICIALMENT, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CAMÍ 
DELS ROCS AL SEU PAS PER LA zONA DE CA L’ALMIRALL
Això té la finalitat de complir amb els pactes 2n i 3r de cessió recíproca 
de terrenys establerts pel conveni signat entre l’Ajuntament i el Sr. Raven-
tós el 2 de març de 2010, en què es proposava la modificació d’un tram 
del traçat del camí dels Rocs mitjançant un intercanvi d’un fragment dels 
terrenys propietat del Sr. Raventós, ubicats al polígon 19, parcel·la 6 del 
cadastre de rústica de Subirats (a prop de Lavern) i d’un fragment de camí 
públic anomenat camí dels Rocs.
Demanat inicialment el 2007, va ser sotmès a exposició pública, i ateses 
les al·legacions que van presentar alguns veïns, es va signar el conveni 
el 2010, conveni que establia també una servitud de pas de la canonada 
d’abastament d’aigua de la corporació Aigües Ter Llobregat al municipi 
de Subirats.
Les obres de modificació es van executar, però fins a data d’avui no s’ha-
vien fet les escriptures de propietat corresponents perquè faltava desa-
fectar formalment el camí públic inicial i afectar com a vial públic el nou 
traçat, i això ha de ser sotmès a l’aprovació inicial del Ple i passar a expo-
sició pública per ser amb posterioritat aprovat, si s’escau, definitivament.
El Ple ho va aprovar per unanimitat. 

3. APROVAR INICIALMENT LA DESAFECTACIÓ DEL CONSULTORI DE 
LAVERN I, ALHORA, LA SEVA CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI CATALÀ 
DE LA SALUT
En sessió de data 3 de juliol de 2006, es va aprovar la signatura d’un con-
veni amb el Servei Català de la Salut per a la construcció d’un consultori 
al nucli de Lavern, conveni que es va subscriure en data 20 de desembre 
de 2007.
Les obres es van portar a terme i una de les obligacions derivades del 
conveni era la de cedir el domini de l’edifici i del terreny propietat de 
l’Ajuntament al Servei Català de la Salut.
L’edifici construït és de dues plantes, de les quals la planta soterrani es 
destina a magatzem municipal i la primera a consultori mèdic. La cessió 
del consultori que establia el conveni era tan sols la de la planta baixa i 
el percentatge de participació corresponent d’aquesta en el terreny. La 
planta semisoterrani i els drets corresponents sobre el terreny havien de 
restar com a propietat municipal.
Era necessària, doncs, la parcel·lació del terreny on es troba ubicat el 
consultori i la posterior divisió horitzontal i aixó es va fer amb l’acord pres 
pel Ple de l’Ajuntament del dia 11 de març de 2013.
Posteriorment calia desafectar el bé demanial per a la seva transformació 
en bé patrimonial i a la cessió amb caràcter gratuït i permanent del bé 
immoble amb ús de consultori i del sòl sobre el qual es troba emplaçat. 
Això és el que inicialment es va aprovar en aquest Ple per unanimitat. 

4. DEIXAR, SI S’ESCAU, SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE DE L’EN-
TITAT, APROVATORI DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES CORRESPO-
NENTS AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE CASABLANCA SUD
En data 2 de juliol de 2012 el Ple de la Corporació municipal va acordar 
aprovar inicialment la imposició de quotes urbanístiques corresponents al 
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació de Casablanca Sud, i 
definitivament el 21 de gener de 2013.
Amb posterioritat es va veure que donada l’antiguitat de la venda de les 
parcel·les, hi havia inexactituds en la titularitat d’algunes, i en altres no 
s’havien pogut localitzar els propietaris i notificar-los-ho, restant per tant 
inacabat el tràmit anterior al corresponent a l’aprovació definitiva, sent ne-
cessari, retrotraure l’expedient a l’estadi anterior i ultimar les notificacions 
que hi manquen. Per això es deixa sense efecte l’acord del 21 de gener 
de 2013. 
El Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta presentada.

5. RATIFICAR, SI S’ESCAU, L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 17 D’ABRIL DE 2013 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CON-
VENI URBANÍSTIC ENTRE LES SENYORES AIXALÀ I L’AJUNTAMENT 
DE SUBIRATS
La Junta de Govern Local, el proppassat dia 17 d’abril de 2013, va pren-
dre un acord d’urgència en relació a la cessió avançada de l’àmbit discon-
tinu amb destí a equipaments sense definir (clau C-0), situat a l’accés est 
del nucli d’Ordal i situats al sector de sud “Can Parellada”, i calia ara que 
el Ple de l’Ajuntament l’aprovés formalment.
Aquest conveni comporta la cessió del terreny situat al nucli d’Ordal, da-
vant la carretera N-340, de superfície total 856,45 m2 i amb els següents 
límits: al nord amb el carrer de l’Oreneta; al sud amb la carretera N-340; a 
l’est amb el carrer del Parc, i a l’oest amb finca veïna. Aquest terreny cons-
titueix l’aparcament públic que es troba a l’entrada est del poble d’Ordal al 
seu cantó dret venint de Barcelona, que passarà, doncs, a ser de ple do-
mini de l’Ajuntament de Subirats, com a terreny d’equipament comunitari 
inclòs en l’àmbit discontinu SUDr8 “Can Parellada” del POUM de Subirats 
recentment aprovat.
El Ple ho aprovà per unanimitat.

6. APROVAR INICIALMENT, SI S’ESCAU, L’ESTABLIMENT DEL SERVEI 
DE L’EMISSORA DE RÀDIO ONA SUBIRATS, I EL SEU REGLAMENT 
INTERN SIMULTÀNIAMENT
Per acord plenari, amb data de 24 de setembre de 2012, es va sol·licitar 
a la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’una concessió en favor de 
l’Ajuntament, per a la gestió del servei públic de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència.
La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha remès a l’Ajuntament 
de Subirats la resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 
per a la Societat de la Informació, de data 2 d’abril de 2013, per la qual 
s’acorda la reserva provisional de freqüències a favor de l’Ajuntament de 
Subirats, amb les següents característiques: F(MHz): 90,2 - Longitud: 
001E4751 - Latitud: 41N2257 - Cota: 288 m - Hefx: 37,5 m - p.r.a.H: 0,025 
kW - p.a.V: 0,025 kW - P: M - D: ND 
Als efectes de complir amb els requeriments tècnics del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, s’han confeccionat els següents documents:
-  Avantprojecte de Reglament regulador del funcionament i organització 

de l’emissora municipal Ona Subirats.
-  Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Subirats i l’entitat Ona 

Subirats per a la prestació del servei públic audiovisual de ràdio muni-
cipal.

Es va proposar, doncs, aprovar inicialment l’avantprojecte de Reglament 
regulador del funcionament i organització de l’emissora municipal Ona 
Subirats i el projecte d’establiment de ràdio, i trametre al Consell Audi-
ovisual de Catalunya la proposta de contracte programa, elaborada als 
efectes de l’emissió del preceptiu informe.
Sotmetre a informació pública l’acord i el projecte Reglament regulador 
del funcionament i organització d’Ona Subirats i elevar-lo a definitiu en cas 
que no es presentin al·legacions. 

7. MODIFICAR INICIALMENT, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT REGU-
LADOR DE LES CONDICIONS D’ACCéS I D’ÚS DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL PER ALS REGIDORS I GRUPS 
MUNICIPALS
Atesa la recent creació de l’emissora municipal Ona Subirats, es veu ne-
cessària l’actualització d’aquest reglament, entenent que aquest és un 
mitjà adscrit als serveis municipals i que, per tant, l’esmentat reglament ha 
d’adequar-se per poder incorporar-hi una emissora de ràdio.
Les modificacions que es van proposar són de contingut no substancial, i 
bàsicament referides a la incorporació com a mitjà de comunicació muni-
cipal de l’emissora Ona Subirats.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.

8. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANçA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI A LA PISCINA MUNICI-
PAL
Es va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modi-
ficació d’aquesta l’Ordenança fiscal incorporant en el punt 2 de l’article 6 
relatiu a la Quota tributària el següent redactat:
2.- Bonificació: Cada quatre abonaments per unitat familiar, i de forma 
limitada a aquest, el quart serà gratuït.
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar la proposta presentada. 

9. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DEL SISTEMA DE 
CONTRACTACIÓ CENTRALITzADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICA-
CIONS (VEU, MÒBIL I DADES)
Es va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Subirats al con-
veni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, 
còpia del qual s’adjunta com a annex I, tot assumint el compromís de 
compliment de les obligacions que se’n derivin.
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1. APROVACIÓ, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ COR-
RESPONENT A L’EXERCICI 2012
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sot-
mesos a informe de la Comissió Especial de comptes amb dictamen favo-
rable el 8 de maig de 2012 i havent complert totes les tramitacions legals 
el Ple de la Corporació els va aprovar definitivament per unanimitat. 

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Seguint el procediment habitual es proposà al Ple d’aprovar l’expedient 
núm. 2 de modificació de crèdits:
El Ple per unanimitat va aprovar la proposta presentada.

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DITS DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE TURISME DE SUBIRATS
Per la mateixa raó s’acordà igualment l’aprovació per unanimitat de l’ex-
pedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost del Patronat de 
Turisme de Subirats. 

4. APROVAR, SI S’ESCAU, LLOGAR UN IMMOBLE SITUAT AL CAR-
RER SANT PAU, S/NÚM. DE SANT PAU D’ORDAL PROPIETAT DE 
PERE RAFECAS
L’Ajuntament de Subirats en bona lògica necessita d’espais per poder 
emmagatzemar el material de la brigada d’obres municipal i poder prestar 
en condicions mínimes d’eficàcia i eficiència els serveis que, com a admi-
nistració, presta al conjunt dels veïns del municipi.
Per part de l’Ajuntament de Subirats no es disposa de suficients espais o 
llocs que puguin resoldre les actuals necessitats per a la prestació de tots 
els serveis municipals. 
Per tal de poder corregir aquesta situació va sorgir l’oportunitat de poder 
disposar d’un immoble al nucli de Sant Pau d’Ordal, que és on es troba 
ubicat tant l’Ajuntament com la seu de la brigada municipal d’obres.
L’edifici en qüestió és una construcció aïllada que consta de planta se-
misoterrani, baixa i primera que ocupa la totalitat d’un solar de 265,15 m2 
aproximadament. 
Les seves plantes tenen una distribució de grans espais diàfans.
No existeix al municipi cap altre immoble que estigui disponible i que reu-
neixi les condicions funcionals i d’ubicació per satisfer les necessitats de-
rivades d’un equipament municipal de les característiques esmentades.
L’edifici es troba situat al sud del nucli de Sant Pau d’Ordal, prop de la 
plaça de l’Església i la plaça del Reverend Castellví.
L’edifici existent és de caràcter industrial i té una antiguitat aproximada de 
24 anys, i la seva configuració li atorga unes possibilitats de polivalència 
molt importants i rellevants pel municipi.
D’acord amb el que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Pa-
trimoni de les Administracions Públiques, normativa que, malgrat no tenir 
la consideració de bàsica, pot aplicar-se supletòriament a la legislació 
patrimonial local i que l’informe tècnic recull el preceptiu estudi de mercat 

i que el preu proposat de l’arrendament s’adequa als preus actualment 
en vigor, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de següent acord:
PRIMER: Procedir a la contractació de l’arrendament de l’immoble situat al 
carrer Sant Pau, s/núm., de Sant Pau d’Ordal, prop de la plaça de l’Esglé-
sia i de la plaça del Reverend Castellví, propietat de Pere Rafecas i Cape-
llades, per les raons i amb la motivació que recull l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal ja citat i pel preu, sense IVA, de 1.470,00 euros mensuals 
i pel termini de dos anys i deu mesos.
SEGON: Facultar l’alcalde per signar, en execució del present acord, un 
contracte de lloguer amb un acord annex que en el seu punt 4t, a banda 
d’altres condicions ben precises, dóna a l’Ajuntament el dret preferent de 
compra del local per l’import de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS 
(350.000,00 euros) i especifica que el preu de la renda mensual efectiva-
ment abonada anirà a compte del preu final fixat.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.
Cal especificar, com a informació complementària, que la motivació que 
han dut a presentar aquesta proposta d’arrendament és la seva vinculació 
amb una operació jurídico-urbanística amb l’empresa Ciatsa, amb la qual 
a través d’un conveni urbanístic lligat a la qualificació com a industrials 
dels terrenys veïns a la indústria d’aquesta històrica empresa paperera 
situada a la Plana del Molí d’en Guineu, comporta que el valor de les 
cessions que per llei s’han de fer cobriran els 300.000 € restants per a la 
compra d’aquest immoble.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TRAçAT DEL 
CAMÍ DELS ROCS AL SEU PAS PER CA L’ALMIRALL
El dia 14 de juny de 2007, Francesc Raventós i Torras demanà un intercan-
vi de propietats per tal de modificar el traçat d’una part d’un camí veïnal.
El dia 22 d’agost de 2007, la Junta de Govern Local va acordar exposar 
públicament el canvi de traçat del camí dels Rocs al seu pas per la zona 
de Ca l’Almirall abans de la seva aprovació definitiva, per tal que les per-
sones afectades poguessin presentar al·legacions a aquesta modificació. 
Presentada i contestada dins el termini una al·legació, el dia 18 de gener 
de 2010 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el conveni que es 
va signar el dia 2 de març de 2010, establint diverses millores a càrrec del 
peticionari i establint una servitud de pas de la canonada d’abastament 
d’aigua de la corporació Aigües Ter Llobregat al municipi de Subirats.
Havent ja executat les obres de modificació de traçat del camí, calia fer-
ne la pertinent tramitació a través de Ple tal com la llei estipula, cosa que 
va tenir lloc inicialment el dia 6 de maig de 2013. Havent finalitzat el ter-
mini d’exposició al públic de l’expedient, acordat en la sessió plenària 
esmentada, sense haver estat presentada cap al·legació, es procedeix a 
l’aprovació definitiva ratificant en el seu contingut el conveni signat entre 
Ajuntament i Francesc Raventós el dia 2 de març de 2010.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2013 

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’enten-
dran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhe-
sió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

10. MOCIONS
Moció presentada per CUP-APS: Moció que presenta el grup Alternativa 
per Subirats-CUP en suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defen-
sa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans.
La direcció del Consell de Govern de la CCMA ha pres la decisió unilateral 
de prescindir a partir de l’1 de maig dels serveis de la xarxa de corres-
ponsals territorials de Catalunya Ràdio. Aquesta mesura suposarà acabar 
definitivament amb un model d’èxit, un model que ha permès donar veu 
als territoris indistintament de la seva influència, població o del seu color 
polític; una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mit-
jans de cobertura nacional que, dia rere dia, posaven el seu micròfon al 
costat dels mitjans locals i informaven dels fets importants de cada terri-
tori. En definitiva, creiem que se suprimirà un dels trets diferencials de la 
Ràdio Nacional de Catalunya.
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes ‘freelance’, que 
han treballat amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots 
els temes i informacions que preocupaven i afectaven més directament la 
ciutadania de les nostres comarques i ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de l’iceberg d’un procés que 
portarà a la reducció i a la mínima expressió la ràdio pública catalana. És 
paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya construeixi 
estructures d’estat i prescindeixi d’una de les principals: la ràdio pública.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de 
la corporació, uns 125.000 euros. El pressupost per mantenir un model 
plural de mitjans públics s’ha reduït dràsticament mentre el 2012 la Ge-
neralitat va augmentar les subvencions a grups de comunicació privats, 
passant dels 6 als 9,4 milions d’euros.
La moció proposa reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comuni-
cació públics catalans, com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) i l’Agència Catalana de Notícies (ACN), ha tingut i té un paper 

fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure 
l’ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història, i en 
donar cobertura informativa a tot el territori català. 
Demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el pres-
supost suficient que permeti mantenir el sistema de mitjans de comuni-
cació públics catalans i el model actual, així com instar la direcció de 
Catalunya Ràdio a replantejar la decisió de prescindir de la vintena de 
corresponsals desplegats per tot Catalunya. 
El Ple, amb l’abstenció del Partit Popular i el vot a favor de la resta de re-
gidors, acorda aprovar la proposta presentada, a la qual s’adhereixen CiU, 
ERC i grup socialista.

11. APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DE VOCALS DEL “PA-
TRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SUBIRATS”
A la Junta de Govern del Patronat de Turisme, celebrada el dia 21 de 
març de 2013, es van presentar les renúncies de dos dels seus membres:
- Del sector públic, la renúncia de Mònica Albiol Arasa, del grup APS-CUP, 
qui per motius personals cedeix i proposa com a substitut seu Leopold 
González Peix.
- Del sector privat, del comerç del vi i del cava, la renúncia d’Eudald Mas-
sana i Noya, qui per motius personals ha presentat la seva dimissió, i 
d’acord amb el que es va decidir a la reunió del sector privat el dia 28 de 
novembre de 2012, es proposa com a substitut Antoni Albet i Noya.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
PRIMER: Nomenar els vocals que tot seguit es relacionen com a membres 
del Patronat de Turisme de Subirats, en les seves respectives categories:
- Leopold González i Peix, com a representant del sector públic i en repre-
sentació del grup APS-CUP.
- Antoni Albet i Noya, com a representant del sector privat, comerç del vi 
i del cava.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.
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6. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA DESAFECTACIÓ DEL 
CONSULTORI DE LAVERN I DE LA SEVA CESSIÓ GRATUÏTA AL SER-
VEI CATALÀ DE LA SALUT
El Ple de l’Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària celebrada el dia 6 
de maig de 2013, va aprovar inicialment la desafectació del Consultori de 
Lavern i, alhora, la seva cessió gratuïta al Servei Català de la Salut.
Havent finalitzat el termini d’exposició al públic de l’expedient, acordat 
en la sessió plenària esmentada, sense haver estat presentada cap al-
legació, es proposa la seva aprovació definitiva.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TRAçAT DEL CAMÍ 
DE SAVALL, A CAN MARISTANY
El dia 19 de setembre de 2001, Joan Mata i Castellví, en representació de 
l’empresa Carles de Lavern SA, demanà llicència per a un canvi de traçat 
de part del camí de Can Maristany.
El dia 3 d’octubre de 2001, la Comissió de Govern va acordar exposar al 
públic la petició de canvi de traçat del camí de Can Maristany, notificar-ho 
als propietaris de Cal Justino i notificar al sol·licitant que l’aprovació defini-
tiva estarà condicionada al compliment d’un seguit de condicions relatives 
a la seva execució.
El dia 16 de gener de 2002, la Comissió de Govern va acordar aprovar de-
finitivament el canvi de traçat del camí de Can Maristany a Lavern sense 
que s’hagin presentat al·legacions i cal ara fer la preceptiva desafectació 
a través d’un acord de Ple.
El planejament general no fixa amplàries dels camins, de manera que 
aquestes s’han de regular mitjançant ordenança o reglament municipals.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar inicialment la 
proposta presentada.

8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL TRA-
çAT DEL CAMÍ DE CAN MARISTANY A SANT PAU, SOTA CAN SAVALL
L’objectiu és la modificació d’un tram del traçat del camí de Can Maristany 
a Sant Pau d’Ordal, localitzat sota la masia de Savall, a fi de millorar-ne 
el recorregut. Aquest nou tram ja es va obrir fa uns anys, però no se’n va 
modificar la titularitat, de manera que actualment està en terrenys de titu-
laritat privada. La modificació del traçat del tram de camí de Cal Maristany 
a Sant Pau d’Ordal esmentat millora substancialment el recorregut, ja que 
substitueix un tram en fort pendent i que travessa un torrent per un altre 
gairebé pla i sense cap obstacle. 
El nou tram discorre per terrenys de vinya amb la zona ocupada pel camí 
sense cap tipus de plantació, mentre que l’antic tram discorre per l’interior 
d’un bosc.
El fragment de camí públic a permutar caldrà que sigui desafectat per tal 
d’incorporar-lo a la finca privada. El fragment de terreny de vinya cedit 
per la societat Carles de Lavern SA caldrà que sigui segregat de la finca 
privada i afectat com a camí de pas públic.
El planejament general no fixa amplàries dels camins, de manera que 
aquestes s’han de regular mitjançant ordenança o reglament municipals.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar inicialment la 
proposta presentada.

9. SOL·LICITUD D’AUTORITzACIÓ AL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE 
SISTEMES FIXOS DE VIDEOVIGILÀNCIA PER AL RECINTE DEL PÀR-
QUING PÚBLIC DEL BAIXADOR DE LAVERN
En el transcurs d’aquest hivern s’han detectat diverses incidències de ro-
batoris i vandalisme d’índole variat al pàrquing del baixador de Lavern. La 
casuística fa referència a robatoris a l’interior dels vehicles, vandalisme 
eals vehicles aparcats, desperfectes en algun mobiliari urbà, trencament 
de llunes dels vehicles estacionats. 
Hi ha diversos factors que agreugen i potencien aquests tipus d’incidents: 
un d’ells és l’allunyament dels nuclis urbans del baixador de Lavern i l’altre 
la manca de vigilància que existeix al baixador, i més encara quan la zona 
és fosca i hi ha força zones que queden encobertes per la penombra, fet 
que possibilitat el vandalisme a altes hores de la nit.
A rel de tots aquests fets, i per tal de millorar la seguretat pública, tant 
dels vianants com dels vehicles que s’hi estacionen, aquesta Corporació 
s’ha plantejat la instal·lació d’un sistema de videovigilància als efectes de 
poder disminuir i eradicar aquests tipus de fets.
Es va proposar de sol·licitar autorització per a la instal·lació fixa de vide-
ovigilància a l’espai del pàrquing públic existent al baixador de Lavern a 
la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, 
pertanyent al Departament d’Interior.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.

10. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANçA PER REGULAR L’ESTACI-
ONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Des de la Regidoria de Benestar Social es va detectar la necessitat de 
procedir a una regularització jurídica de l’atorgament d’estacionament per 
a persones amb mobilitat reduïda. Fins a l’actualitat aquest tema no es tro-
bava regulat per cap ordenança, atesa la manca de normativa al respecte, 
i consultat amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha considerat que el més convenient era la redacció íntegra 
d’una ordenança que regulés el procediment, les condicions i revisions 
dels permisos d’estacionament per a persones amb una mobilitat reduïda

Aquesta ordenança té com a objectius facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda, permetent l’estacionament dels vehicles 
de turisme que utilitzen en llocs on, encara estant prohibit l’estacionament 
d’altres vehicles, no causen greu interrupció a la circulació o bé facilitant 
l’estacionament a llocs on, tot i estar permès, es donen unes característi-
ques que impedeixen a les persones amb mobilitat reduïda estacionar-hi 
amb facilitat.
Regular la creació de places, reserves d’aparcament i estacionaments de 
persones amb mobilitat reduïda.
L’ordenança regula també la concessió de permisos, requisits i proce-
diment per a l’obtenció de la targeta d’estacionament, per la qual cosa 
caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre 
la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures 
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat redu-
ïda publicada al DOGC 3602, de 25 de març de 2002. 
A l’efecte de sol·licitar una targeta d’estacionament, caldrà adreçar-se a 
l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Subirats, si es compleixen els 
requisits detallats a l’ordenança, el text íntegre de la qual es pot consultar 
a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda aprovar la proposta 
presentada.

11. MODIFICAR, SI S’ESCAU, EL CARTIPÀS MUNICIPAL
Al Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 4 de juliol de 2011 es donà compte 
de la constitució al si de la corporació dels diferents grups municipals i, 
entre aquests, del grup municipal socialista, el qual restà format pel regi-
dor Lluís Ràfols i Bages, únic membre del grup i, per tant, portaveu.
Lluís Ràfols ha deixat de militar al Partit Socialista de Catalunya (PSC), 
formació amb què es presentà com a candidat a les eleccions municipals 
celebrades l’any 2011. 
Marcos Pérez López, en representació de l’Agrupació Socialista de Subi-
rats, va comunicar a l’Ajuntament que la baixa de militància al PSC de 
Ràfols és de desembre de 2012 i sol·licità que aquest regidor passi a tenir 
la condició de no adscrit, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Per tant, es proposa al Ple que Lluís Ràfols Bages passi a ser regidor no 
adscrit i, com que era l’únic component del Grup Municipal Socialista, 
aquest deixa de tenir existència al si de la corporació a partir d’ara.
Igualment es proposa que Lluís Ràfols continuï tenint les responsabilitats 
que fins ara desenvolupa, des del punt de vista orgànic, a l’Ajuntament, 
com a tinent d’alcalde, membre de la Junta de Govern Local i responsable 
de les àrees de Cultura i Urbanisme, i que les assignacions que percep el 
grup municipal socialista previstes i establertes en el moment d’aprovar-se 
el cartipàs municipal es deixaran de percebre amb efectes a la data del 
present acord.
Finalment es notifica aquest acord a Lluís Ràfols, a Marcos Pérez, a la 
Federació Penedès-Garraf del PSC i al serveis administratius de secretaria 
i intervenció.
El Ple, amb l’única abstenció del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la proposta presentada.

12. DONAR COMPTE DE LA PETICIÓ D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 
PER PART D’ANTONI FORNS CANALS EN EL PROCEDIMENT JUDI-
CIAL 193/2004
Per part del Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona 
ens ha estat notificada diligència d’ordenació per la qual s’acorda la for-
mació de peça separada d’execució de la sentència recaiguda en les 
actuacions del recurs d’apel·lació 311/2008 que es va interposar contra la 
sentència dictada pel propi Jutjat el dia 30 de juny de 2008. La sentència 
objecte d’execució confirma que les llicències d’obres que en el seu dia 
l’Ajuntament de Subirats atorgà a favor de Melcior Vendrell Amat per a 
la construcció d’un magatzem i a favor d’Albert Vendrell Baqués per a la 
construcció d’un habitatge eren nul·les.
Antoni Forns Canals, a través del seu representant legal, ha demanat 
l’execució de la sentència i l’Ajuntament de Subirats, mitjançant la coo-
peració de la Diputació de Barcelona, ha presentat unes al·legacions en 
les quals es demana que s’emplaci la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona com a interessada en el procediment i als titulars de les 
llicències d’obres que en el seu dia foren objecte del recurs contenciós 
del qual deriva la present petició d’execució, amb la finalitat de no causar 
indefensió i salvaguardar el dret a la tutela judicial efectiva.
De tot l’expressat es dóna compte al Ple perquè en prengui coneixement 
i als efectes escaients, així com a tots els regidors que formaren part de 
la corporació que donà les llicències d’obres controvertides, al secretari 
de l’Ajuntament que exercia el càrrec en aquell període i als tècnics muni-
cipals que també, en aquell temps, exercien el seu càrrec a l’Ajuntament 
de Subirats. 

13.1. MOCIÓ PRESENTADA PER ALTERNATIVA PER SUBIRATS-CUP 
PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT A SIGNAR I PUBLI-
CAR EL DECRET DE DESPLEGAMENT REGLAMENTARI DE LA LLEI 
23/2010 DE CREACIÓ DE L’ÀMBIT PENEDÈS
Es demana al Ple de l’Ajuntament que insti el Govern de la Generalitat, 
i concretament el conseller de Territori i Sostenibilitat, a signar i publicar 
ja sense més demores el Decret de l’Àmbit Penedès i iniciar d’aquesta 
manera el desplegament de la Llei que va generar la seva creació, i que 
traslladi aquest acord als consells comarcals de l’Alt Penedès, del Baix 
Penedès, del Garraf i de l’Anoia; als portaveus dels grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya; a la presidenta del Parlament, i al President 
de la Generalitat de Catalunya.
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El Ple, amb el vot en contra del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la moció presentada.

13.2. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DEL CiU, ERC, APS-CUP 
I EL REGIDOR SOCIALISTA NO ADSCRIT LLUÍS RÀFOLS: “EN SU-
PORT AL CONSELL DE GOVERNS LOCALS SOBRE EL REBUIG DE 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITzACIÓ I SOSTENIBILI-
TAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL)”
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públi-
ques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL), justificant la 
seva presentació en un suposat estalvi econòmic. 
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya 
constata que aquest avantprojecte suposa un envaïment de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el 
règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), 
suposa també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta 
Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autono-
mia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc respecta 
les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal 
de Barcelona.
Aquest text contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i 
atempten contra l’equilibri territorial. Aquesta proposta desconeix la reali-
tat del món local en general i del català, en particular. 
L’ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats munici-
pals a elegir els seus representants i que aquests compleixin el mandat 
de dirigir i administrar els seus municipis. Ens trobem davant d’una pro-
posta que nega als municipis l’autonomia política i suficiència financera 
irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi 
és l’estructura bàsica de l’organització territorial, primària, propera i indis-
pensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el 
mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya a l’article 84. Els ajuntaments 
són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la 
realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim 
lloc, i la que més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania 
amb més eficiència i eficàcia. 
Per tot això, l’Ajuntament de Subirats reunit en Ple acorda:
Primer: Rebutjar l’Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual. 
Segon: Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d’una 
simple actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta 
d’una autèntica involució del règim local, que tindrà conseqüències so-
cials en forma de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de 
serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes.
Tercer: Els ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres 
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte 
institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qual-
sevol reforma de l’Administració local s’ha de fer amb un consens ampli, 
lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Quart: Després de trenta-quatre anys d’ajuntaments democràtics, afir-
mem que ja és hora de promoure una reforma de l’Administració local 
en l’àmbit competencial, però també d’un marc de finançament just i su-
ficient, i fer-ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat 
municipal i amb visió de futur.
Cinquè: Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva 
de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim 
local, aprovada a l’Estatut d’Autonomia, i explícitament la no invasió com-
petencial recentralitzadora.
Sisè: Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parla-
ment de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
El Ple, amb el vot en contra del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la moció presentada.

13.3. MOCIÓ PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN: “EN DEFENSA 
D’UN MODEL CATALÀ D’ENSENYAMENT”
El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va po-
sicionar davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE), impulsat pel Ministeri d’Educació, i especialment pel 
seu ministre José Ignacio Wert. Ja en aquells primers moments, conside-
ràvem que tal com es construïa el projecte, atemptava greument contra 
el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també contra el model d’es-
cola i societat de Catalunya. De fet, des del món local reconeixem que el 
model d’immersió lingüística a Catalunya és una història d’èxit. Ha estat 
producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’en-
senyament, del compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest model 
fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins 
dels nostres centres educatius, i una eina de cohesió social i cultural.
Aquest equilibri de país ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. 
Una de les darreres ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel 
TSJC, com a mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat 
sentència, obligant a canviar la llengua d’un grup si una família ho dema-
na. Només 17 famílies de 600.000 han judicialitzat de forma temerària la 
llengua en el model d’escola catalana. Amb l’aprovació per part del Con-
sell de Ministres espanyol del divendres 17 de maig del projecte de llei de 
la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una situació agressiva respecte a 
aquesta convivència.
Per tots aquests motius, acordem:

Primer: Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica 
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri 
d’Educació 
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’En-
senyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, 
i en totes aquelles actuacions que porti a terme per defensar el català, el 
model lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri existent. 
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Cata-
lunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius 
recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix 
que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el per-
fecte coneixement del català i del castellà.
Quart: Posar tots els ajuntaments a disposició del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per defensar aquest posicionament.
Cinquè: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats muni-
cipalistes.
El Ple, amb el vot en contra del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la moció presentada.

13.4. MOCIÓ PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN: “SOBRE 
L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL”
Catalunya pateix un important dèficit fiscal dins l’Estat espanyol, pròxim 
al 8%, el qual afecta i agreuja la situació econòmica i social dins de la 
nostra societat, impedint dur a terme unes polítiques favorables per a la 
recuperació econòmica i per al suport a les persones més desafavorides 
per part del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Simultàniament a aquest dèficit fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una 
absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i 
els ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, 
pressupostats i que la legislació espanyola reconeix. 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ens locals 
catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar 
aquest greuge, i posar les bases per arribar a una solució definitiva. 
S’acorda:
Primer: Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’exercir la seva sobirania 
fiscal.
Segon: Iniciar, coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els me-
canismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i l’Impost sobre el Valor Afegit, 
tan aviat com sigui possible, a l’Agència Tributària de Catalunya en lloc 
d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara. 
Tercer: Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d’Econo-
mia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalu-
nya, i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC, ACM i AMI). 
El Ple, amb el vot en contra del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la moció presentada.

13.5. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DEL CiU, ERC, APS-CUP I 
EL REGIDOR SOCIALISTA NO ADSCRIT LLUÍS RÀFOLS: “ADHESIÓ 
AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR”
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat demo-
cràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lin-
güístic de Catalunya al si de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les 
seves institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a 
través de diverses formes.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir, com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota demo-
cràcia: donar l’opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte 
de constitució hi han assistit representants de les institucions més repre-
sentatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les 
entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici 
del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya, més enllà de la seva posició final. 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Subirats proposen al 
Ple municipal l’adopció dels acords següents:
Primer: Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la pla-
taforma www.dretadecidir.cat, amb la voluntat de treballar pels objectius 
que s’hi proposen.
Segon: Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals 
i cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i 
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l’exercici del 
dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya.
Tercer: Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques 
del municipi.
El Ple, amb el vot en contra del Partit Popular i la unanimitat de la resta de 
regidors presents, acorda aprovar la moció presentada.
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La Diada Nacional ha estat un èxit!
Enguany la Diada ens ha d’encoratjar a sentir-nos orgullo-
sos del nostre país i de la seva gent. Ara tenim més que 
mai el compromís insubornable de seguir treballant per 
la llibertat de Catalunya. Amb la formació de la Via Ca-
talana hem sortit a Europa en els noticiaris i rotatius més 
prestigiosos, la plasticitat i la multitudinària convocatòria 
s’han sumat per visualitzar l’acte a les televisions del món 
sencer, la Via Catalana, la nostra festa nacional farcida de 
democràcia.

Catalunya ha de poder decidir el seu futur; quan a aquest 
poble se l’humilia, aquest poble alça el cap i es rebel·la 
de forma democràtica, per això demanen i farem una con-
sulta.

Una consulta per donar veu i vot al poble català, l’únic amo 
de la sobirania de la nostra nació i que pot resoldre l’ano-
malia històrica. L’anomalia de l’Estat espanyol que no ha 
sabut reconèixer les diferents nacions que el configuren i 
que avui lluita per fer callar la veu de Catalunya.

Volem ser independents per poder donar resposta a les 
nostres urgències socials, a la manca de confiança dels 
més castigats per la crisi. Ens cal un país nou on la justícia 
social i el benestar de les persones siguin l’objectiu priori-
tari, per això volem decidir tant en l’aspecte nacional com 
en el social. Volem decidir per triar el nostre destí. Volem 
una Catalunya plena.

Ens cal serenor, no ens podem preguntar cada dia si el 
President ha dit pregunta o preguntes, cal actuar amb 
seguretat i donar confiança als nostres líders polítics i al 
Parlament de Catalunya perquè sàpiga gestionar la seva 
força democràtica i pugui portar el procés cap a la inde-
pendència.

Cal agrair l’esforç de tots els veïns i les veïnes que van 
participar a la cadena humana, que van donar a conèixer 
el nostre folklore i la nostra cultura; i reconèixer la capacitat 
de gestió de la gent de l’Assemblea Nacional de Cata-
lunya que aquest any ens ha mobilitzat a tots; és difícil 
sumar molta gent i alhora fer-ho al llarg del territori, és molt 
complex i més fet com es va fer, de forma ordenada i es-
tètica.

Donar les gràcies també als veïns que s’hi van sumar, els 
de casa i els de fora, a l’organització i els ADF de Subirats 
que van col·laborar en el desplegament i fent crides a al-
tres agrupacions per vetllar junts per la nostra seguretat.

És el moment que tots els catalans sumem, estem fent via, 
pas a pas ens acostem al moment de decidir, no podem 
fallar i des de Convergència i Unió hem de fer pinya. Junts 
som imparables. La nostra força és i serà la democràcia.

Treballem per la consulta.

Visca Catalunya!

Grup Municipal de CiU
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El triomf de la democràcia
El procés d’emancipació nacional s’està consolidant entre 
la societat catalana, entre una ciutadania que anhela de-
cidir el seu futur.

Catalunya és una societat cohesionada, que vol viure i 
conviure en llibertat. No és un país dividit. El catalans i les 
catalanes decidirem si volem seguir com estem o si bé vo-
lem ser un nou estat a Europa. I aquesta és una aspiració 
legítima i democràtica. 

L’11 de Setembre passat ho vam demostrar sortint al car-
rer amb la Via Catalana, amb civisme, il·lusió i amb molta 
força de tota la gent. 

El motor d’emancipació nacional de Catalunya és la seva 
gent, que és el millor que té aquest país!

Hem d’agrair a l’Assemblea Nacional Catalana l’esforç i la 
dedicació que han posat a l’hora d’organitzar un acte tan 
important com el de l’11 de Setembre. Gràcies a aquesta 
opció s’ha donat l’oportunitat a la societat civil de cridar 
“volem votar”. 

ERC ho tenim molt clar. El 2014 hi haurà una urna davant 
dels ciutadans sí o sí, i hi arribarem amb el marc legal que 
més convingui, una llei de consultes o unes eleccions ple-
biscitàries.

Montserrat Garcia i Carme Riba
Regidores d’ERC
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Per canviar-ho tot, independència
Escrivim aquest article abans de l’11 de Setembre segurs 
que la Via Catalana serà un èxit. De fet, tan sols per la 
capacitat de mobilització, organització i reivindicació que 
ha tingut ja suposa un pas important, un pas més en la 
consciència que s’ha anat generant els darrers anys. Per 
tant, no haurem de rectificar si ens avancem felicitant l’or-
ganització per la tasca realitzada i la dedicació dels que 
ho heu empès des de Subirats per la Independència, així 
com també tots els que hi heu participat. 

Fem via cap a la independència, aquest és el sentiment 
que es respira a moltes comarques i el clam d’actes i 
festes populars. S’ha començat a perdre la por des dels 
carrers i els balcons estan plens d’estelades, però això 
no ens ha d’impedir que mirem més lluny encara, Països 
Catalans, i més enllà, per canviar-ho tot. Especialment per 
canviar tota mancança en drets, tota injustícia que vivim. 
I no ens equivoquem, alguns diuen que primer cal sortir 
de la crisi, i altres que si el que cal és ajudar les persones 
per desviar l’atenció, per generar dubtes, per dividir, per 
fer oposició a l’adversari polític. Aquest discurs no ens in-
teressa perquè sabem que és buit, ja el coneixem. Altres 
eviten parlar de la situació de pobresa que des de fa anys 
està creixent fruit d’una política econòmica d’espoli als tre-
balladors i les treballadores. Però cada dia som més els 
que creiem i defensem que la independència d’un estat 
i una societat hereva de quatre dècades de franquisme i 
tres segles d’ocupació va més enllà del dret a decidir i la 
transició nacional, i obre la porta a l’alliberament social, i 
això depèn de tots nosaltres.

Cal canviar una forma de governar que afavoreix els que 
més tenen per desposseir la majoria. Des de quan ajuntar 
riquesa i poder en poques mans ha servit per avançar? A 
base de caritat i beneficència només es reprodueix un mo-
del injust. Cal canviar per assolir tot el contrari, avançant 
cap a una societat més igualitària i socialment més rica, 
més segura, més alegre, més creativa, més emprenedora 
gràcies a un repartiment de riquesa i poder, en una demo-
cràcia popular de veritat. Ens diuen que hem de ser em-
prenedors, però, tret d’alguna excepció presentada com 
a normalitat, no podem pretendre que sigui emprenedor 
aquell que està amenaçat de quedar-se sense sostre i que 
fa mans i mànigues per alimentar la família, que no es pot 
posar malalt perquè no té garantida la seguretat, aquell 
que veu retallats els recursos en educació mentre esco-
les d’elit segueixen rebent ajuts. Si avui tenim molts joves 
amb talent és perquè han tingut oportunitat de formar-se, 
perquè tenen una llar i un teixit social que els dóna suport, 
no pas perquè les dificultats els han obligat a esprémer 
la imaginació i el suposat talent. No caiguem en el gran 
parany. No acceptem que tornar al passat sigui millor que 
lluitar per un futur.

Durant l’estiu s’ha fet una marxa per l’educació amb molta 
participació i també molt silenci mediàtic. El proper mes 
d’octubre, diferents entitats han organitzat una marxa pe-
nedesenca pels drets socials. No serà tan gran ni hi haurà 
tanta gent com a la Via Catalana, però serà també un èxit, 
un pas més cap a la plena llibertat perquè la independèn-
cia sigui també per canviar-ho tot.

Assemblea APS-CUP
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LLUÍS RÀFOLS 
Regidor 

socialista  
no adscrit

Enceto aquesta plana per primer cop i oficialment com a 
regidor no adscrit. Dolgut d’una banda per no haver pogut 
seguir defensant en col·laboració amb la bona gent del 
PSC, que també n’hi ha, amb els quals comparteixo ideo-
logia, sentiment i amistat i per haver deixat un partit en el 
qual algun dia vaig creure, que podria ser de veritat el pal 
de paller de l’esquerra nacional a Catalunya.

D’altra banda, tranquil i assossegat per no pertànyer ja a 
un partit que, en la meva modesta opinió, ha traït el seu 
esperit fundacional; i també en l’aspecte personal, perquè 
m’he anat convencent que la via de l’estat plurinacional, la 
del federalisme respectuós amb la identitat de cada poble 
compartint en pla d’igualtat una idea d’estat, no és ni serà 
mai entesa per les ideologies governants a Espanya, i això 
ens empeny, sense retorn, a una sortida que acaba úni-
cament amb la consecució de l’estat propi com a màxima 
expressió del nostre anhel de llibertat i d’independència.

Tenim l’expressió més genuïna i l’esperit més sectari dels 
governs estatals en l’actual, comandat pel PP, i en el com-
portament habitual al si de l’Ajuntament de la regidora Do-
lors Morera. Ella tota soleta és digna representant d’aquest 
govern estatal del qual és pregonera fidel i obedient.

No fa massa dies ens qüestionava, per la Diada, la sim-
bologia i l’esforç econòmic per oferir seguretat i atenció 
al nombrosos participants d’arreu de Catalunya que han 
vingut a Subirats a participar a la Via Catalana, i no es 
qüestionava, en canvi, la corrupció vergonyosa en la qual 
s’ha vist implicada fins al coll la cúpula del seu partit.

Ni es qüestionava tampoc els abusos no rectificats ni re-
coneguts comesos en el tema de les preferents, que han 
fet volar, amb una estafa aparentment legal, els estalvis 
de tants i tants jubilats i de tanta altra gent treballadora i 
humil. Com no es qüestiona tampoc l’indecent comporta-
ment del PP intentant embolicar la feina de l’Ada Colau i la 
Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, volent-los relacionar 
en un malabarisme impresentable amb l’esquerra abertza-
le i el terrorisme del País Basc.

La senyora Morera, regidora del PP, fa evident en cada 
ocasió que té que professa una rancúnia soterrada, o no 
tant, a aquest regidor, que en malparla sempre que pot i 
que difon mentides i falsedats de la meva persona, posant 
en boca meva coses que mai no he dit. Pel que sembla, 
no ha pogut pair un govern estable i treballador a Subirats 
sense la seva participació.

En el fons el que succeeix, diguem-ho clar, és que ella ja 
es veia, a l’inici d’aquest legislatura municipal, com la rei-
na del mambo dins l’equip de govern, fent-lo ballar al seu 
aire sense fer gran cosa, amb el seu vot que s’imaginava 
decisiu; i és evident que aquest regidor li va esguerrar els 
seus plans. Ho sento, la gent d’esquerra hi venim a treba-
llar, a l’Ajuntament, i no a lluir-nos.

A vigílies de la Diada, ens deia que no hi vindria segura-
ment perquè hi hauria estelades i perquè no tenia cap in-
terès a escoltar el meu discurs de lluïment. Parlant de lluï-
ment, en canvi, va ser la primera a apuntar-se al dinar ofert 
als representants de la Generalitat, dels ajuntaments de 
Vallirana i Cervelló, del Govern espanyol i dels consolats 
anglès i francès amb motiu dels actes de commemoració 
del bicentenari de la batalla d’Ordal.

Cal dir també d’avançada, i perquè ningú no ho critiqui, 
que d’acord amb l’esperit del temps que ens toca viure, 
els regidors que han volgut assistir-hi s’ho han pagat de la 
seva butxaca.

Molts hem treballat per recordar l’efemèride, però ella va 
ser la primera a apuntar-se ràpidament a la foto, sobretot 
perquè va venir el seu “jefe”, el subdelegado del Gobierno 
en Catalunya.

No ens sorprèn gens ni mica, ella i la seva gent voldrien 
una Catalunya de toros, guitarra i pandereta, traduït en el 
nostre cas en la sardana, els castellers i els cors de Clavé, 
com a única expressió de la nostra identitat. Pel que fa a la 
resta, volen proscriure l’ús de la llengua com a eina de rela-
ció, cultura, ensenyament, ciència i en la resta d’activitats 
que conformen la vida col·lectiva, l’administració, la hisen-
da, la comunicació, la justícia, etc. Només cal veure què 
vota a totes les mocions de l’Ajuntament on s’ha defensat 
l’escola catalana, la immersió lingüística, s’ha protestat per 
les retallades a l’estatut, l’incompliment dels compromisos 
econòmics de l’Estat espanyol, la manca d’inversió en in-
fraestructures bàsiques per al correcte desenvolupament 
de l’economia, etc. Sempre, sempre el seu vot ha estat 
negatiu i en tot moment ha estat el “vocero” fidel de les 
ordres del seu partit.

A la bona gent de Subirats els pot intentar enganyar amb 
la seva demagògia enganyosa i mentidera de taula de 
cafè, en el pitjor sentit de l’expressió, però no representa 
més que aquest partit mentider i fals que ha enganyat tot 
el país retallant les prestacions educatives i sanitàries, pri-
vatitzant els serveis públics, no apujant als jubilats les se-
ves minses pensions, eliminats drets laborals aconseguits 
amb anys de lluita i esforç; perjudicant, en una paraula, 
les classes socials més dèbils i afavorint amb les seves 
lleis les oligarquies econòmiques del nostre país, cada dia 
més poderoses, i accentuant les desigualtats i la injustícia 
social.

Lluís Ràfols
Regidor socialista no adscrit
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Grups municipals

La Diada, una festa de tots

Alguns catalans han volgut celebrar la Diada de Catalunya 
sota una bandera, l’estelada, que no representa a tots els 
set milions i mig de catalans. Nosaltres, el Partit Popular, 
hem celebrat la Diada amb la senyera, la nostra bandera, 
la que no exclou a ningú ni divideix la societat. 

L’estelada no només separa Catalunya d’Espanya, també 
crea divisions entre els catalans. El Partit Popular sempre 
ha estat en contra de la divisió i a favor del catalanisme 
moderat i integrador. 

La situació econòmica actual no demana divisions, de-
mana unions, demana que tots junts treballem per sortir 
d’aquesta crisi que, desgraciadament, està afectant mol-
tes famílies. Només l’esforç comú farà que ens en sortim 
tots junts. 

Però tot i aquesta greu situació, la realitat és que la prioritat 
actual de les institucions catalanes és una altra. La prioritat 
no és la reactivació econòmica, ni la generació de llocs 
de treball, ni la sortida de la crisi. Es treballa només per 
aconseguir que Catalunya se separi d’Espanya. 

Des del Partit Popular volem una Catalunya que prosperi, 
que avanci. I aquest camí només és possible sense sortir 

d’Espanya. Necessitem que s’arribi a acords amb un dià-
leg de veritat i sincer. El Partit Popular està al costat de tots 
els catalans. I treballarem perquè Catalunya no se separi 
d’Espanya, perquè no ens divideixin el cor.

A Subirats, el PP treballem pel nostre municipi sense fer 
diferències, estem al costat dels qui més ho necessiten. 

Un exemple d’això és la visita del mes d’agost de la mi-
nistra de Foment, Ana Pastor, el subdelegat del Govern, 
Emilio Ablanedo, i el director de carreteres, Jorge Urrechu, 
per posar fil a l’agulla al problema del mal estat en què es 
troba la passarel·la d’Ordal. 

Un altre exemple va ser l’arranjament de la carretera de 
Lavern, des de la cruïlla de Sant Cugat, i l’habilitació d’un 
carril per a bicis i vianants. 

Des del Partit Popular de Subirats seguirem treballant en 
aquesta línia, per donar solucions als problemes de tot-
hom amb la prioritat clara de superar l’actual situació eco-
nòmica. 

Dolors Morera
Regidora del PP
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octubre 201358Agenda cultural

Diumenge 29 de setembre

• D’11 a 13 h 
Jornades Europees del Patrimoni a Subirats 
A Torre-ramona

Diumenge 13 d’octubre

• De 10 a 18 h 
Fira de la Garlanda d’Ordal 

• 18 h 
Nits a la Fresca a Subirats. Concert 
d’havaneres amb el grup Mar Endins 
Als Casots

Diumenge 27 d’octubre 

• VII Cursa Solidària País del Cava 
Vilafranca del Penedès - Sant Sadurní d’Anoia 

Diumenge 3 de novembre

• 10 h 
3a Cursa de les Caves Lavern-Subirats 

TEATRE DE TARDOR A CAN CARTRÓ 

Diumenge 29 de setembre 

• 18 h 
Les festes de Gràcia de K-Tre-9 de Sant Pau 
d’Ordal 
Al Centre Cultural

Dissabte 26 d’octubre 

• 18 h 
Assajant Romeu i Julieta de Gespa 
Al Centre Cultural 

Diumenge 24 de novembre 

• 18 h 
Els hereus de Tàndem 
Al Centre Cultural 

FESTA DEL MOST DE LAVERN 

Dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre 

FESTA DEL MOST DE CAN CARTRÓ

Diumenge 27 d’octubre 

• 9.30 h 
Esmorzar amb pa amb tomàquet i 
arengades. Gratuït per als socis i 5€ per als no 
socis 

• De 10 a 14 h 
Mercat artesà 
Al carrer del Centre

• 12 h 
Partit de futbol entre Can Cartró CF i 
Hortonenc FC

• 14.30 h 
Dinar: musclos amb ceba confitada i 
paella. Preu tiquet: 18€. Punt de venda: a la 
carnisseria. 

• A continuació 
Actuació (per confirmar)

Dissabte 2 de novembre 

• 16 h 
Campionat de truc per trios

FESTA MAjOR DE CA L’AVi 

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 
d’octubre 

SubiRATS TASTA’L 

Dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de 
desembre



L’entrevista
Jaume Gaya i Catasús
És catedràtic i professor de Llengua i Literatura catalanes. 
Acabada la llicenciatura, va començar a treballar a Sant Joan 
Despí, després a Sitges, Barcelona i a l’actualitat a l’Institut 
Alt Penedès de Vilafranca, on coordina les diferents vessants 
educatives que comprèn la seva especialitat.
Se’l veu apassionat per la seva professió, de la qual en parla 
amb un ritme pausat, tal com deu fer quan explica els temes 
al seu alumnat. Ens comenta els reptes educatius de la soci-
etat actual i la complexitat de l’estructura docent d’un institut, 
on s’imparteixen classes d’ESO, batxillerat, en les modalitats 
de ciències, tecnologia i humanitats, i cicles formatius de 
grau mitjà i grau superior.
“La gent jove d’avui és, malgrat els estereotips, molt responsa-
ble i conscient del context social i econòmic que els ha tocat de 
viure. Treballar amb els joves comporta ser clar en les normes 
de treball i convivència i mantenir-les amb fermesa. No és con-
venient canviar constantment de manera d’actuar”.
Seguint els seus estudis, fa el doctorat a la Universitat de Bar-
celona, al Departament de Llengua i Literatura de la Facultat 
de Ciències de l’Educació, ara de Formació del Professorat. 
El tema d’investigació és la comunicació no verbal en Litera-
tura, aplicat concretament en la novel·la intitulada El guepard, 
de l’escriptor sicilià el príncep Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa.
Li demanem que ens ho expliqui i ho sintetitza: “El meu treball 
de tesi tracta de la comunicació no verbal (CNV) en una obra 
literària. Un dels objectius és intentar millorar la comprensió 
lectora afegint un nou enfocament a l’anàlisi de l’obra literària, 
fent prendre consciència al lector de les possibilitats  i estratè-
gies que té la CNV en literatura.”
El Jaume ho explica de manera planera, però dóna a enten-
dre que és un tema molt complex, si tenim en compte la gran 
quantitat d’informació que ofereix una obra literària: descrip-
ció de les creences, actituds i emocions dels personatges, 
el seu aspecte formal, la seva procedència social, la forma 
de vestir, la manera de comportar-se i de relacionar-se entre 
ells, la seva presentació en públic, el context situacional on es 
produeix l’acció, etc.
“Tot això –segueix explicant– ens proporciona informació di-
recta i indirecta sobre els personatges, al marge del que ells 
ens vulguin comunicar conscientment, tal com succeeix amb 
les persones en la vida real.”
De seguida, el treball de la seva tesi li obre un ventall molt 
ampli de possibilitats en el món acadèmic i professional. És 
el començament d’un seguit de ponències en diferents jor-
nades, simpòsiums i congressos que el porten per diferents 
ciutats de l’Estat espanyol i d’Europa. D’aquesta manera ini-
cia una sèrie de relacions professionals que el porten a crear 
amb Josefa Sánchez-Doreste la Societat d’Investigació Cien-
tífica de les Emocions (SICE), inserida en els estudis de la 
intel·ligència emocional en educació i altres àmbits.
En aquest camp tan apassionant, tots dos col·laboren en l’or-
ganització de dos congressos internacionals a l’illa de Gran 
Canària, i simpòsiums diversos comptant amb el suport d’ins-
titucions, universitats i empreses. També participen com a 
ponents en altres esdeveniments similars, tant a l’Estat espa-
nyol com a l’estranger. Aquesta vessant la descobrim en una 
llarga i amena conversa que mantenim amb el Jaume qui, tot 
i ser una persona molt ocupada, avui no es resisteix a espla-
iar-se en un tema que, sense cap dubte, sent profundament. 
Reconeix, però, que organitzar congressos és una feina com-
plexa i absorbent, que està bé ocasionalment, però que ara 
prefereix dedicar-se més a l’activitat literària i d’investigació.
Li preguntem, doncs, per l’obra que l’ha dut, conjuntament 
amb Josefa Sánchez-Doreste, a la consecució del Premi 
Internacional de la Biblioteca Teide, premi que els ha estat 
concedit a principis d’aquest any per l’adaptació literària de 
Tristany i Isolda adreçada al públic juvenil, el primer “roman  

medieval“, sinònim de novel·la, que apareix escrit a França al 
segle XII.
“L’origen de la llegenda de Tristany i Isolda –ens explica–, s’ha 
de buscar dins la cultura i tradició celta, a l’altra banda de l’At-
làntic, i arriba a la Petita Bretanya francesa. Tot i ser diferent, 
està relacionada amb el que es coneix com a cicle artúric o 
matèria de Bretanya, un conjunt de llegendes d’origen cèltic 
que relaten els fets on participen personatges que ens són 
familiars, com el rei Arthur, els cavallers de la Taula Rodona, el 
mag  Merlí, la reina Ginebra, la fada Morgana, etc.” La impor-
tància d’aquest manuscrit medieval és que supera per primer 
cop la transmissió oral dels joglars, permetent la lectura lliure 
i personal als qui saben llegir, els quals eren una minoria pri-
vilegiada en aquella època.
“Les versions més antigues s’han perdut i la llegenda ha ar-
ribat als nostres dies en versions fragmentades d’un poeta 
anglo-normand i un de francès de finals del XII, i de dos ale-
manys d’inicis del XIII, aquestes ja més completes. Comptem 
amb una reconstrucció moderna que data del 1900, obra d’un 
gran filòleg i romanista francès, Joseph Bédier. La seva versió 
en català ens arriba de la mà de Carles Riba el 1921, que re-
presenta un enriquiment literari.”
La versió premiada per l’editorial barcelonina és una adapta-
ció feta amb la finalitat de fer plaent la lectura. Presenta en for-
ma de diàleg la part de text que correspon al joglar narrador 
en les versions antigues. L’experiència docent els ha ense-
nyat que el lector jove es cansa de les exposicions extenses i 
prefereix el dinamisme dels diàlegs.
“Hem incidit també -continua explicant en Jaume– en la im-
portància del destí tràgic dels protagonistes, ja que després de 
l’obra clàssica Èdip rei, la llegenda de Tristany i Isolda és l’obra 
que més destaca la força del destí tràgic. Ambdós joves són 
víctimes d’un comportament que ells adopten en contra de la 
seva voluntat, a causa d’un beuratge màgic que regirà el destí 
de les seves vides.”
L’obra premiada està a punt de sortir publicada en castellà, 
d’acord amb les bases del concurs, i gairebé simultàniament 
en català, versió que s’ha ultimat aquest estiu.
No resistim de preguntar-li què en pensa, de Subirats, el mu-
nicipi on ha nascut i on viu.
“És una terra on es viu bé, i sobretot et manté en contacte amb 
un entorn natural, encara possible de salvaguardar. Tot i que 
els canvis són evidents, la terra, el paisatge i els poblets que 
el formen mantenen amb poques transformacions el que hem 
conegut des que érem petits. En conjunt, la nostra comarca és 
un territori on es pot viure bastant tranquil, on el català –per 
la qual cosa li preguntem explícitament– gaudeix de bastant 
bona salut i ús social.”
Des d’aquesta plana, només ens queda agrair la feina de per-
sones com el Jaume Gaya en la formació dels nostres joves, 
que treballen per apropar la lectura com una eina important 
per al manteniment de la nostra cultura, en aquest món tan 
canviant, amb noves tecnologies cada cop més complexes, 
ràpides i globals.

En Jaume Gaya 
i Catasús neix a 
Subirats el 1962, 
ara fa 51 anys, 
en el si d’una 
antiga masia 
del terme que 
es coneix amb 
el nom de ca les 
Viudes, de Sant 
Joan Salerm.


