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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)_______________938 179 884
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
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran
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)
Dilluns de 9 a 11 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, dimarts, dimecres i divendres, de 10.30 a 
13.30 h
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 12 a 13 h
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabtes de 10 a 16 h
PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA CASETA DE 
FUSTA-SANT PAU D’ORDAL
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h
TÈCNIC D’ESPORTS
Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 11 h (visites 
concertades)
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h 

•  Pere Pons Vendrell pere.pons@subirats.cat
Alcaldia, Planificació del Territori, Obres, Governació, 
Promoció Econòmica i Joventut
Matins de dilluns a dissabte (excepte dijous) i tardes de 
dimecres i divendres.

•  Llorenç Ros Peiron llorenc.ros@subirats.cat
Serveis Comunitaris, Medi Ambient i Sanitat
Tardes de dimarts i dimecres i dissabtes al matí. 

•  Àngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Turisme, Benestar Social i Participació Ciutadana
Tardes de dimecres i divendres i dissabtes al matí.

VISITA AMB ELS REGIDORS
•  Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat 

Gent Gran, Cultura, Recursos Humans i Igualtat i Ciuta-
dania
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí. 

•  Carles Morgades Àguila  
carles.morgades@subirats.cat
Ensenyament, Agricultura i Protecció Civil i ADF
Dimecres tarda i dissabtes al matí. 

•  Marcos Pérez López marcos.perez@subirats.cat
Hisenda i Esports 
Dimecres tarda i dissabtes al matí. 

*  Per concertar una visita amb regidors caldrà trucar a l’Ajuntament de Subirats en l’horari d’atenció al públic. També es pot fer el 
tràmit a través del web municipal: http://www.subirats.cat/tramits-municipals/
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D.L.: B-25.354-1979

Índex / Editorial

Índex
Benvolguts veïns i veïnes,
Ens espera una tardor ben calenta en l’àmbit polític, hem celebrat com 
cada any la nostra Diada, una festa que és de tots, i en la qual tots ens 
sentim representats, en què commemorem la derrota de 1714, però que 
bàsicament ens serveix per recordar la capacitat que té el poble de Ca-
talunya de refer-se de les situacions difícils. Ningú se la pot fer seva, cert, 
però no hem d’oblidar l’origen que té ni el que representa, i fins que Cata-
lunya no recuperi les aspiracions nacionals tindrà la dosi de reivindicació 
que li correspon en cada moment.
Des del juny del 2010, en què la sentència del constitucional anul·lava 
gran part del nostre estatut aprovat el 2006 pel poble català en referèn-
dum, cada any una gran multitud de la ciutadania ha participat en les 
darreres diades de forma més reivindicativa. La Via Catalana, connectant 
el territori, va ser una expressió plàstica i reivindicativa difícil de superar, 
l’any passat vam omplir la Diagonal fent la senyera i aquest any carregats 
amb el nostre punter i plens d’il·lusió vam omplir la Meridiana de Barcelo-
na, la Via Lliure 2015.
Vivim en un país que ha patit un Govern central que ha atacat frontalment 
els interessos dels catalans i les catalanes i les seves institucions amb 
un esperit clarament centralitzador. Un govern central que s’ha dedicat 
a litigar contra els ajuntaments, més preocupat pels acords polítics que 
sobiranament prenien els seus plens, que per vetllar i ajudar a millorar la 
qualitat dels serveis que oferim als veïns i veïnes, fent-nos perdre temps i 
diners a tots.
Uns atacs que han estat constants i directes, i han afectat tant a la Genera-
litat de Catalunya com a l’autonomia local. Una centralització exercida per 
un Govern de l’Estat que encara vol fer creure que els ens locals som els 
principals responsables dels malbarataments dels recursos públics i que 
fèiem mala gestió; imposant darrerament la Llei de racionalització i soste-
nibilitat de l’administració local (LRSAL). Una llei que lamina competències 
als nostres ajuntaments i als recursos que dediquem a la població. Queda 
clar que els ajuntaments som l’administració més sòlida, fiable, eficaç i 
menys endeutada; el compromís de tots els regidors fent front a aquesta 
llei permet mantenir serveis públics que els nostres veïns necessiten.
Assumim tots la nostra responsabilitat, conjurem-nos en la democràcia, 
demostrem que som mereixedors de la confiança internacional i, exercint 
el nostre Dret a decidir, vencem qualsevol intimidació o provocació. 
El proper 27 de setembre els subiratencs i les subiratenques estem 
cridats per votar democràticament quins han de ser els representants 
polítics que seguiran el camí marcat per la ciutadania. Un camí on tots 
tenim cabuda, perquè la democràcia dóna veu a tota opció política, i és la 
màxima expressió de les inquietuds i els anhels d’un poble.
En aquestes eleccions, lliurement i democràticament, decidim quin futur 
volem, i el resultat que en surti, sigui quin sigui, ha de ser respectat per 
tothom.
Des de l’Ajuntament donarem ple suport al Parlament de Catalunya, al 
president que en surti escollit i al govern de la Generalitat perquè amb 
fermesa i perseverança defensi els interessos expressats a les urnes per 
catalans i catalanes.
I per últim: No permetrem que ningú 
més que nosaltres decideixi el nostre 
futur. El futur dels catalans i les ca-
talanes depèn de nosaltres mateixos.
El futur és nostre! Decidim junts que 
així sigui i que la democràcia ens faci 
més lliures.
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El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada en 
data 27 de juliol de 2015, ha adoptat l’acord d’aprovar 
“l’establiment del règim de retribucions i indemnitzacions 
dels membres de la corporació i grups polítics”.
La part dispositiva de l’acord diu: 
PRIMER.- Acord d’establiment del règim de retribuci-
ons i indemnitzacions dels membres de la Corporació: 
Primer: Establir que el càrrec de titular de l’Alcaldia 
d’aquest Ajuntament es desenvolupi en règim de dedica-
ció parcial, amb una retribució bruta anual de 30.000,04 
euros, i una dedicació mínima de 31 hores i mitja setma-
nals. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, 
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues 
restants corresponents a les mensualitats de juny i de-
sembre. 
Segon: Establir que els regidors amb competències de-
legades d’Alcaldia desenvolupin el seu càrrec amb règim 
de dedicació parcial, amb una retribució bruta anual de 
7.700,00 euros, i una dedicació mínima de 10 hores i mitja 
setmanals. Aquesta retribució es percebrà en catorze pa-
gues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre. 
Tercer: Aquest règim de dedicació parcial comportarà 
la corresponent alta en el règim general de la Seguretat 
Social, i quan afecti a membres de la corporació que si-
guin personal de les administracions públiques i dels ens, 
organismes i empreses que en depenen, només podran 
percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves 
funcions fora de la jornada en els respectius centres de 
treball, en els termes previstos en l’article 5 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del per-
sonal al servei de les Administracions Públiques, i altra 
normativa que resulti d’aplicació. 
Quart: Els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial percebran, en concepte d’assistència 
per la concurrència efectiva a les sessions i reunions dels 
òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part, 
les següents quanties: 
- Ple: 100,00 euros/sessió 
- Junta de Govern Local: 50,00 euros/sessió 
- Comissions Informatives: 50,00 euros/sessió 
Cinquè: Aquest règim de retribucions i assistències dels 
membres de la corporació tindrà efectes des de les dates 
que s’indiquen: 
-  El règim de retribucions establert per al càrrec d’Alcaldia 

tindrà efectes dels del dia 13 de juny del 2015. 
-  El règim de retribucions per als càrrecs amb competèn-

cies delegades i dedicació parcial tindrà efectes des del 
dia següent a la data del Decret d’atribució de delega-
cions competencials, és a dir, des del dia 16 de juny del 
2015. 

-  El règim d’assignacions econòmiques en concepte 
d’assistències a les sessions i reunions dels òrgans col-
legiats tindrà efectes des del dia 13 de juny del 2015. 

Sisè: Totes les quantitats consignades en el present acord 
seran automàticament objecte d’increment en referència 
al dia primer de cada any natural en funció d’allò que esta-
bleixi per a les retribucions del personal de l’administració 
local la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

Setè: Reconèixer la competència de l’Alcaldia per a de-
terminar el nom i cognoms dels membres electes d’aquest 
Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de 
dedicació exclusiva o parcial, de conformitat amb els lí-
mits i les quanties retributives fixades en aquest acord. 
Vuitè: Establir que tots els regidors percebin, en concepte 
d’indemnització, les quantitats degudament acreditades 
corresponents a despeses efectivament realitzades en 
exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació 
general en les Administracions públiques. 
Novè: Determinar que el límit màxim total de les retribuci-
ons i assistències a percebre pels membres de la Corpo-
ració Local per tots els conceptes retributius i assistènci-
es és de 40.000,00 euros, exclosos els triennis als quals 
tenen dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 
especials. 
Desè: Les despeses que es deriven del present acord 
aniran a càrrec del pressupost municipal de la corporació, 
sens perjudici que es procedeixi, si s’escau, a la tramita-
ció dels expedients de modificació de crèdit necessaris 
per a l’executivitat del present acord. En aquest sentit, 
l’eficàcia de l’acord queda condicionada a la prèvia modi-
ficació pressupostària.” 
SEGON.- Acord d’establiment d’una dotació econòmi-
ca per als grups municipals. 
Establir, d’acord amb la previsió de l’article 73.3 de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, l’assignació d’una dotació econòmica als grups mu-
nicipals amb els següents components: 
- Per a grup polític municipal i mes: 150,00.- euros 
- Per a regidor i mes: 7,00.- euros 
Aquesta assignació tindrà efectes des del dia d’avui, i 
no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de 
caràcter patrimonial. Els grups municipals hauran de dur 
una comptabilitat específica d’aquesta dotació econòmi-
ca, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest 
ho demani. 
Els imports de la dotació econòmica a favor dels grups 
municipals que s’estableix, serà objecte d’automàtica ac-
tualització el dia 1 de gener de cada any, adoptant com 
a referència allò que la Llei pressupostària de l’Estat es-
tableixi per a les remuneracions del personal funcionari. 
TERCER.- Notificar aquest acord als portaveus del grups 
polítics municipals i als regidors interessats. 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció 
municipal i a la tresoreria municipal. 
CINQUÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de 
la corporació, en el web i en el butlletí municipals, per a 
general coneixement.” 

Subirats, 7 d’agost del 2015
Pere Pons i Vendrell,

Alcalde-President

EDICTE



5

setembre 201566Governació

Presentació dels regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Subirats 

El passat 13 de juny es va constituir el nou plenari de l’Ajun-
tament per al mandat 2015-2019 fruit de les eleccions munici-
pals celebrades el 24 de maig.
Els 11 regidors i regidores que formen el Ple de l’Ajuntament 
de Subirats són: 
CiU (5): Pere Pons, Llorenç Ros, M. Àngels Piñol, Lluïsa Sueiro 
i Carles Morgades
APS-CUP-PA (3): Anna Baqués, Amat Cantí i Anna Rosinés
ERC-AM (2): Montserrat Garcia i Carme Riba
PSC-CP (1): Marcos Pérez

L’equip de govern està format per sis regidors i regidores grà-
cies al pacte de govern signat entre els grups municipals de 
CiU i del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Per concertar una visita amb regidors caldrà trucar a l’Ajun-
tament de Subirats (tel. 93 899 30 11) en l’horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dissabte de 9 
a 13 hores). També es pot fer el tràmit a través del web muni-
cipal: http://www.subirats.cat/tramits-municipals/

Pere Pons Vendrell
Alcaldia, Planifi-
cació del Territori, 
Obres, Gover-
nació, Promoció 
Econòmica i 
Joventut
Havent renovat la 
vostra confiança, ara 
torna la feina de la 
gestió del dia a dia 
del municipi, amb 

nous regidors carregats d’il·lusió que ben 
segur que seran dignes del càrrec i apor-
taran el millor de si mateixos; dins el debat 
i en la diversitat, intentaré liderar l’alcaldia 
amb honestedat i fidelitat al càrrec, davant 
els projectes, compromisos municipals i el 
repte nacional.

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Matins de dilluns a dissabte (excepte 
dijous) i tardes de dimecres i diven-
dres.
C/e: pere.pons@subirats.cat 

Àngels Pinyol Batet 
Turisme, 
Benestar Social 
i Participació 
Ciutadana 
“Sóc filla de Can Ba-
tista, el meu pare era 
pagès i d’ell vaig apren-
dre a estimar la terra i el 
lloc on vaig néixer i de 
la meva mare l’empenta 
i les ganes d’aprendre. 

Espero fer un bon servei als meus veïns des 
d’aquesta responsabilitat que acabo d’assumir 
com a regidora. La dedicació, la vocació de 
servei i l’orgull per la terra on visc i el treball res-
ponsable fan que engegui aquesta nova etapa 
de la meva vida amb molt de respecte i il·lusió.
Sóc de Subirats, capital de la vinya, i amb 
aquestes paraules de presentació m’agrada 
viatjar pel món.”

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Tardes de dimecres i divendres i dis-
sabtes al matí. 
C/e: angels.pinyol@subirats.cat 

Llorenç Ros Peiron 
Serveis 
Comunitaris, Medi 
Ambient i Sanitat 
“Tinc 57 anys i vaig 
néixer al barri de Cal 
Ravella d’Ordal. En 
primer lloc donar les 
gràcies per tornar 
a dipositar la vostra 
confiança en la meva 
persona. En aquesta 

legislatura, m’agradaria que a la finalització 
de la mateixa, les tasques que se m’enco-
manen hagin millorat d’una forma satisfac-
tòria per a tots els veïns i veïnes del nostre 
municipi, vull i espero treballar amb ganes i 
il·lusió perquè així sigui.”

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Tardes de dimarts i dimecres i dis-
sabtes al matí. 
C/e: llorenc.ros@subirats.cat 

EQUIP DE GOVERN

Lluïsa Sueiro Iglesias 
Gent Gran, 
Cultura, Recursos 
Humans i Igualtat 
i Ciutadania 
“Enguany farà 15 
anys que visc a Subi-
rats. Primer de tot, vull 
donar-vos les gràcies 
per haver confiat en 
aquest equip de go-
vern, del qual formo 

part, que portarà endavant l’Ajuntament els 
propers 4 anys de legislatura.
Intentaré, amb honestedat i amb una bona 
dosi d’il·lusió i sentit comú, realitzar el meu 
treball com a regidora. I, per últim, reite-
rar-vos el meu compromís i lleialtat amb tota 
la gent que hi viviu, que sou l’autèntic tresor 
del municipi.”
Horari d’atenció a la ciutadania: 
Tardes de dilluns i dimecres i dissab-
tes al matí.
C/e: lluisa.sueiro@subirats.cat

Marcos Pérez López
Hisenda i Esports 
“Fa més de deu anys 
que vaig arribar a 
aquest municipi i grà-
cies a ser regidor tinc 
l’oportunitat de retor-
nar part de la gene-
rositat i afecte amb el 
qual aquest municipi 
em va rebre. Assu-
meixo un gran repte 
personal i col·lectiu. 

Procurant, humilment, ser digne de la sort 
que he tingut. La sort i l’immens honor de ser 
regidor de l’Ajuntament de Subirats i ho faré 
procurant ser fidel a les meves conviccions 
i treballant en aquest projecte col·lectiu que 
és Subirats. I ho faré escoltant a tothom, bai-
xant sempre a peu de carrer, al costat de les 
persones, dels problemes i de la gent.”

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Dimecres tarda i dissabtes al matí. 
C/e: marcos.perez@subirats.cat 

Carles Morgades Àguila
Ensenyament, 
Agricultura i Pro-
tecció Civil i ADF
“Sóc fill de Can Cartró 
des de fa 26 anys. Vaig 
anar a l’escola de La-
vern, a l’Inter i a la UPC. 
Em passo les setma-
nes a les vinyes de 
l’explotació familiar, 
treballant tot l’any per 

fer cada setembre una verema millor que 
l’anterior. Els caps de setmana em trobareu 
jugant a futbol amb el CF Can Cartró, del qual 
també formo part de la junta directiva. I des 
del juny d’aquest any sóc regidor d’Ensenya-
ment, Agricultura i ADF a l’Ajuntament inten-
tant aconseguir el millor per a tots els subira-
tencs amb tota la il·lusió i ganes del món. A 
disposar.”

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Dimecres tarda i dissabtes al matí. 
C/e: carles.morgades@subirats.cat 
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Anna Baqués Capellades│Amat Cantí Mallofré│Anna Rosinés Cueto 
“Som una assemblea de veïns i veïnes que portem més de quatre anys 
treballant pel municipi. Aquesta legislatura hem encapçalat la llista tres 
de nosaltres: Anna Baqués, Amat Cantí i Anna Rosinés. Som les repre-
sentants d’aquest grup i de totes les que ens vau donar suport i exercim 
la tasca institucional de l’APS-CUP a l’Ajuntament, de la mateixa manera 
que les altres companyes treballen al carrer. Des de l’Ajuntament treba-
llem perquè les decisions que es prenen siguin al màxim de participatives 
possible i que tots els projectes es duguin a terme amb transparència. Al 
mateix temps, des del carrer fomentem espais de participació i lluita, on 
es prengui consciencia de la realitat del municipi.”

Horari d’atenció a la ciutadania: Dissabtes al matí, d’11 a 14 hores. 
C/e: anna.baques@subirats.cat │amat.canti@subirats.cat │anna.rosines@subirats.cat

OPOSICIÓ

Montserrat Garcia Pájaro
“Gràcies en primer lloc per confiar en nosal-
tres en aquestes darreres eleccions. El nostre 
objectiu és fer del nostre Ajuntament la llar de 
tothom, tornar la proximitat als veïns i veïnes 
de Subirats i intentar que hi hagi el màxim de 
transparència. Des de l’oposició fiscalitzarem 
la tasca de l’equip de govern, a la vegada que 
aportarem propostes per millorar el serveis 
que rebem les persones d’aquest municipi.
Sóc militant d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, formació política que treballa amb l’ob-
jectiu d’assolir un país lliure i més just.

Veïna de Subirats des de l’any 2004 i mare de tres fills. Treballo a la 
perruqueria de Lavern des de fa uns anys i estic a la vostra dispo-
sició per a qualsevol tràmit o necessitat que se us pugui donar des 
de l’Ajuntament.”

Horari d’atenció a la ciutadania: Dilluns al matí. 
C/e: montserrat_75@hotmail.com 

Carme Riba Ferrer 
“Gràcies a la vostra confiança tornem a ser 
regidores a l’Ajuntament, això vol dir que con-
tinuarem treballant en la millora dels serveis, 
apropant l’Ajuntament a les persones.
Vaig néixer i continuo vivint a Ca l’Avi i treba-
llo a Vilafranca del Penedès a les Gràfiques 
Kerpe.”

Horari d’atenció a la ciutadania: 
Dissabtes al matí. 
C/e: ferrerriba@gmail.com

Organigrama

	✤	 Pere Pons Vendrell

	◆	 Llorenç Ros Peiron

	❖	 Àngels Pinyol Batet

	⁕ Lluïsa Sueiro Iglesias

	✭	 Carles Morgades Águila

	● Marcos Pérez López

ALCALDIA

GOVERNACIÓ HISENDA

POBLE
(Tècnica: Esther Grases)

TERRITORI
(Tècnic: Agustí Martínez)

	✤	Joventut 
	✤	Promoció Econòmica
	● Esports
	❖	Turisme
	❖	Benestar Social
	❖	Participació Ciutadana
	⁕ Gent Gran
	⁕ Cultura
	⁕ Igualtat i Ciutadania
		✭	Ensenyament

	✤	Planificació del Territori
	✤	Obres
	◆	Medi Ambient
	◆	Sanitat
	◆	Serveis Comunitaris
		✭	Agricultura
		✭	Protecció Civil i ADF
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Planificació 
del Territori i 
Obres

Inici de les obres d’urbanització del barri de  
la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal

El dia 6 
de juliol 
p a s s a t 
es van 
i n i c i -
ar les 
o b r e s 

d’urbanització del barri de la Guàr-
dia de Sant Pau d’Ordal. Les obres 
consisteixen en el soterrament dels 
serveis de subministrament d’energia 
elèctrica, de telefonia i d’enllumenat 
públic, la renovació de la xarxa d’ai-
gua potable i la pavimentació dels 
carrers. 
A data d’avui s’han fet els treballs 
d’enderroc dels trams de paviment 
de formigó existents, preparació dels 
nous desguassos de clavegueram i 
construcció d’un mur d’escullera de 
contenció de terres entre el carrer Fa-
rigola i el passatge del Boix. No s’han 
iniciat encara les obres d’obertura de 
les rases per a la canalització dels 
serveis per un endarreriment en l’au-
torització de la companyia subminis-
tradora d’electricitat, però es preveu 
que es faci properament.

Inici de les obres de construcció d’una rotonda a la 
Urbanització Casablanca

El mes de juliol es van iniciar les obres de construcció 
d’una rotonda a la urbanització Casablanca, a la trobada 
de la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Gelida amb els 
carrers Major i de les Moreres. Les obres consisteixen en 
la construcció de la rotonda i en la modificació del traçat 
d’un tram de la carretera, concretament la darrera corba 
abans d’arribar a la urbanització.

Els treballs es van iniciar amb la desbrossada del terreny 
i han continuat amb la construcció d’un calaix de formigó 
per a la unió, per sota de la carretera, de les parts nord 
i sud de la urbanització i amb la construcció d’un altre 
calaix per al pas del torrent.
Actualment es treballa en la formació dels talussos que 
han de suportar el ferm de la carretera.
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Acabament de les obres d’urbanització del passatge Pere 
Grau de Lavern

El mes de juliol van finalitzar les obres 
d’urbanització del passatge Pere 
Grau de Lavern. Aquest passatge, si-
tuat a la part de darrere de les cases 
del carrer Pere Grau, es va esllavissar, 
deixant part de les edificacions en pe-
rill, motiu pel qual calia consolidar la 
zona i restablir el pas. Les obres van 
consistir en la construcció d’un mur 
d’escullera de suport de les terres, la 
pavimentació del carrer, la instal·lació 
de l’enllumenat, la col·locació d’una 
barana de protecció i la formació 
de zones enjardinades. Tot el carrer 
forma actualment un recorregut per a 
vianants amb unes boniques vistes a 
la muntanya de Montserrat i a les vi-
nyes de la zona.

Acabament de les obres de reforç de la passarel·la d’Ordal
Durant els mesos de maig i juny d’enguany es va 
treballar en el reforç de la passarel·la per a via-
nants situada sobre la carretera N-340 a Ordal. 
Prèviament s’havia desmuntat la passarel·la i s’ha-
via situat al costat de la carretera per realitzar els 
treballs. Finalment el dia 30 de juny de 2015 es va 
procedir al seu muntatge.
Les obres han consistit en la col·locació de dues 
bigues laterals de reforç, la protecció contra l’oxi-
dació de tots els elements, la renovació del pavi-
ment, que es trobava en molt mal estat, la recol-
locació de la barana, la col·locació d’uns elements 
de protecció visual i el pintat final.
Amb aquesta intervenció actualment ja es pot ga-
rantir l’estabilitat i la seguretat per al pas de via-
nants des dels dos costats de la carretera.

Sessions informatives sobre el catàleg  
de camins municipals

Es realitzaran 3 sessions informa-
tives sobre el catàleg de camins 
de Subirats. Aquest catàleg és un 
inventari de camins i ha estat ela-
borat amb l’ajut de la Diputació de 
Barcelona. L’inventari servirà per 
millorar la vigilància i conservació 
de la vasta xarxa de comunica-
cions de titularitat municipal. Tot i 
que el catàleg no és un pla urba-
nístic, l’Ajuntament vol realitzar les 
sessions informatives per donar la 

màxima difusió de l’inventari a tots 
els veïns del municipi.

El Catàleg de Camins va ser aprovat 
inicialment pel Ple Municipal el dia 
18 de maig de 2015, i per aques-
ta raó es va obrir un període d’ex-
posició al públic de cinc mesos, 
perquè les persones interessades 
puguin aportar informació i presen-
tar les al·legacions o reclamacions 
que estimin convenients. El termini 

per presentar-les s’acabarà el dia 2 
de novembre d’enguany.
Les sessions es realitzaran el di-
jous 1 d’octubre a l’Ateneu de La-
vern, el dijous 8 d’octubre al Centre 
de Sant Pau d’Ordal, i el divendres 
16 d’octubre a l’Ateneu d’Ordal. 
Les tres sessions començaran a 
les 19,00 h del vespre, duraran 
aproximadament 2 h i hi haurà torn 
obert per realitzar preguntes o re-
soldre dubtes.
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Regidoria
de Medi
Ambient

✁

Vegi el dors >

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

60 bosses

Circular informativa sobre residus
D a r r e -
r a m e n t 
s ’ h a n 
detectat 
a l g u n s 
a b o -

caments, abandonament de 
brossa fora dels contenidors, 
que en nuclis on es realitza 
recollida porta a porta es dei-
xen bosses de brossa (diver-
ses fraccions barrejades, en 
bosses de rebuig) al costat 
dels contenidors de recollida 
selectiva, no respectant el sis-
tema de recollida i provocant 
problemes de brutícia i impac-
te a nivell visual i ambiental.
Així mateix, s’ha detectat un 
increment de quilos recollits 
de rebuig, i una baixada de 
recollida d’altres fraccions, la 
qual cosa sembla indicar un 
relaxament en la separació de 
les diverses fraccions, i una 
major generació de residus.
Des del Servei de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat de l’Ajunta-
ment, us voldríem recordar:
-  Cal fer una correcta selec-

ció dels residus, d’acord 
amb les diferents fraccions.  

ESTÀ PROHIBIT ABANDO-
NAR BOSSES D’ESCOM-
BRARIES O RESIDUS.

-  Als nuclis on es duu a terme 
un sistema de recollida 

de REBUIG, ORGÀNI-
CA I FRACCIÓ VEGETAL 
PORTA A PORTA, no hi ha 
contenidors d’aquestes 
fraccions.

CÒPIA NO VÀLIDA
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✁

RETALLI	I	PRESENTI	AQUEST	CUPÓ	A	L’AJUNTAMENT	DE	
SUBIRATS	O	A	QUALSEVOL	ESTABLIMENT	COL·LABORADOR	
AMB	PUNT	DE	VENDA	DE	BOSSES	COMPOSTABLES:

Cal Fèlix (CAN BATISTA), Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), 
El Xalet (CANTALLOPS), Local de l’AVV Barri de Sant Joan 
(CASABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), Ca la Rita (EL PAGO), 
L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal Miquel del Jan 
(ORDAL), Supermercat ESPAR (ORDAL), Carnisseria Cal Quim 
(SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL)

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen 
fotocòpies ni impressions. Termini màxim fins al 30 de novembre del 
2015)

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

60 bosses

Taller autocompostatge
Pròximament tindrà lloc un nou taller sobre l’autocompostatge 
domèstic. 
En aquest taller s’informarà de què és l’autocompostatge i com 
cal dur-lo a terme, i els participants podran optar a adquirir un 
dels compostadors que proporciona l’Ajuntament de forma sub-
vencionada.
Les persones que ho desitgin poden trucar a l’Ajuntament 
(93 899 30 11) per apuntar-se a la llista d’interessats, i seran 
avisats sobre la realització del curs. Les places són limitades, 
i es van atorgant segons ordre d’inscripció en la llista.

En cas de no poder seguir els 
horaris, cal anar a dipositar 
les bosses al contenidor cor-
responent més pròxim (per 
exemple, àrees d’emergència)
-  Es disposa de CONTENI-

DORS per a les següents 
fraccions: ENVASOS (groc), 
PAPER/CARTRÓ (blau), 
VIDRE (verd), i OLI VEGE-
TAL USAT (taronja).

El fet d’abandonar brossa 
en un lloc no autoritzat és 
motiu d’un expedient sanci-
onador (sanció de 120 fins a 
150.000 €, tal com s’estableix 
en el Decret Legislatiu 1/2009, 
article 75h: “Es considera in-
fracció greu l’abandonament, 
l’abocament o l’eliminació in-

Restem a la seva disposició 
per resoldre tots els dubtes 
que puguin tenir:

SERVEI DE MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT

mediambient.subirats@diba.cat
telèfon: 93-899 30 11

controlada de residus de qual-
sevol naturalesa [...]”; i article 
76b: “Es considera infracció 
lleu la comissió d’alguna de 
les infraccions greus establer-
tes per l’article 75 quan, per la 
seva escassa quantia o identi-
tat, no mereixin aquesta quali-
ficació”).

CÒPIA NO VÀLIDA
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Regidoria
de 
Sanitat

Circular informativa sobre  
tinença d’animals domèstics

La Llei de 
p r o t e c -
ció dels 
A n i m a l s 
i l’Orde-
n a n ç a 
m u n i c i -
pal, de-

terminen que els posseïdors d’animals 
domèstics de companyia han de complir 
un seguit d’obligacions (identificar-los i 
censar-los, vetllar per la bona cura dels 
animals, no maltractar-los, evitar el seu 
abandonament, recollir les defecacions 
al carrer, evitar molèsties...). 
S’ha detectat l’incompliment de la 
normativa, especialment pel que fa als 
següents aspectes:
-  presència de molts gossos sense 

estar identificats i/o censats, i gos-
sos perillosos sense llicència muni-
cipal

-  molèsties als veïns causades pels 
sorolls dels animals (sobretot a la 
nit)

-  no recollida dels excrements a la via 
pública

Així doncs, a nivell informatiu destaquem 
les següents condicions i obligacions 
vers a animals de companyia establertes 
en	l’ordenança	municipal: 
•  Segons l’ordenança reguladora de la 

tinença d’animals domèstics, els pro-
pietaris dels animals de companyia 
els	 han	d’inscriure	 en	 el	 cens	munici-
pal d’animals en el termini màxim de 
trenta dies a partir de la data de naixe-
ment, adquisició o canvi de residència 
de l’animal. El propietari o posseïdor 
que faci la inscripció haurà d’aportar 
les seves dades, els document acre-
ditatiu de la identificació de l’animal 
i, si es tracta d’un gos considerat po-
tencialment perillós, la documentació 
especifica requerida per aquest tipus 
d’animal. (art. 48).

•  Els gossos i gats i altres especies 
d’animals, si s’escau, han d’estar iden-
tificats mitjançant una identificació 
electrònica amb la implantació d’un 
microxip homologat. (art. 50)

•  L’Ajuntament de Subirats permetrà la 
tinença d’animals de companyia sem-
pre que la seva presència no repre-
senti un risc, un perill o incomoditat per 
a altres persones o animals de forma 
que es compleixin les condicions que 
es fixen en l’Ordenança (art. 4)

• 	La	persona	responsable	d’un	animal	és	
responsable dels danys, els perjudicis 
i les molèsties que ocasioni llur animal 
a les persones, a altres animals, a les 

considerats potencialment perillo-
sos.

31)  Mantenir els animals en instal-
lacions inadequades des del punt 
de vista de seguretat, que presen-
tin perill, o/i molèsties greus pel ve-
ïnat o altres persones 

Infraccions molt greus (art. 64): 
12)  Tenir gossos o animals potencial-

ment perillosos sense llicència.
La quantia de les sancions, segons 
l’article 67, serien les següents...
1.-  Les sancions derivades de les infrac-

cions administratives a aquesta orde-
nança i a la Llei de protecció d’ani-
mals poden ser sancionades:
a)  Amb multes de 150 a 300 euros 

considerades lleus.
b)  Amb multes de 301 euros fins a 

2.000 les considerades com a 
greus, llevat dels apartats 31) a 
38) i el 39) quan no es refereixi a 
infraccions tipificades en la Llei 
de protecció dels animals que se 
sancionaran amb multes de 401 a 
1000 euros.

c)  Amb multes de 2001 fins a 15.000 
euros les considerades coma molt 
greus, llevat de l’apartat 13) que 
se sancionarà de multes de 1001 
a 2000 euros quan la reincidència 
a la que es refereix tingui com a 
base els apartats 31 a 38.

2.-  Les sancions derivades de les infrac-
cions administratives contingudes en 
aquesta ordenança i que afectin a la 
tinença de gossos potencialment pe-
rillosos poden ser sancionades:
a)  Amb multes de 60,10 a les 150,25 

euros les considerades lleus.
b)  Amb multes de 150,25 euros fins 

a 1.502,53 les considerades com 
a greus.

c)  Amb multes de 1.502,53 fins a 
30.050,61 euros les considerades 
com a molt greus.

Mitjançant aquesta circular s’informa 
a tots els veïns dels incompliments 
més freqüents, per tal que prenguin 
les mesures corresponents per regu-
laritzar la seva situació en cas de ser 
necessari. 
D’altra banda, els informem que prò-
ximament s’iniciarà una campanya 
d’inspecció, en la que s’emetran els 
requeriments oficials així com els cor-
responents expedients sancionadors 
per les infraccions que siguin detec-
tades.
Finalment, recordem a totes les perso-
nes	 que	 tinguin	 l’animal	 censat	 a	Subi-
rats,	que	poden	passar	per	l’Ajuntament	
a recollir gratuïtament bosses per a la 
recollida dels excrements. 

coses, a les vies i als espais públics i 
al medi natural en general (art. 11.1)

•  ARTICLE	12:	Responsabilitats	pel	que	
fa a la convivència
1-  Els	posseïdors	d’animals	estan	obli-

gats a adoptar les mesures necessà-
ries	perquè	la	tranquil·litat	dels	seus	
veïns no sigui alterada pel comporta-
ment dels seus animals. 

2-  Es prohibeix des de les 22 h fins a 
les 8 h deixar en patis, terrasses, 
galeries i balcons o altres espais 
oberts animals domèstics que amb 
els seus sons, crits o cants destor-
bin el descans del veïnat. 

3-  Es prohibeix deixar sols en patis, ter-
rasses i balcons els gossos que per 
la seva especial condició o caràcter 
irritable es manifestin amb insis-
tents bordats, encara que sigui en 
hores diürnes. Els seus propietaris o 
posseïdors tindran cura, en tot cas, 
que ni sols ni en la seva presència, 
aquests animals molestin al veïnat.

En el Títol	IX:	Règim	Sancionador, s’es-
tableix el règim d’infraccions, i es de-
tallen els motius que poden ser motiu 
d’obertura d’expedient sancionador, 
sent destacables els següents: 
Infraccions lleus (art. 62)

1)  La tinença d’un animal de compa-
nyia sense que estigui inscrit al re-
gistre censal

6)  No dur identificats els gats, els gos-
sos i els altres animals que s’hagin 
d’identificar d’acord amb el regla-
ment, o incomplir els requisits es-
tablerts la Llei de protecció dels 
animals i la normativa que la desen-
volupa amb relació a aquesta iden-
tificació.

17)  No evitar la fugida d’animals.
22)  No inscriure el gos considerat po-

tencialment perillós en el Registre 
específic del municipi. 

Infraccions greus (art. 63): 
27)  Portar als gossos considerats po-

tencialment perillosos deslligats i 
sense morrió a les vies públiques, 
en les parts comunes dels immo-
bles col·lectius i en els llocs i es-
pais públics en general.

28)  No contractar l’assegurança de 
responsabilitat civil exigida per la 
tinença o conducció de gossos 

Restem a la seva disposició per resoldre tots els dubtes que puguin tenir. Poden contactar amb:
SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT, mediambient.subirats@diba.cat, 93-899 30 11
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Regidoria 
d’Esports

Mulla’t 2015 a les piscines de Subirats
El passat diumenge 12 de ju-
liol a les piscines municipals 
de Subirats es va celebrar la 
diada benèfica: “MULLA’T 
PER L’ESCLEROSI”. 
En l’edició d’enguany desta-
car l’alta participació que va 

permetre recaptar un total de 1.529,05€, destinats ín-
tegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple per lluitar 
contra aquesta malaltia.
Agrair especialment la participació dels veïns i veïnes, 
i l’ajuda dels voluntaris i entitats de Subirats que van 
col·laborar de forma desinteressada mostrant la seva 
solidaritat en aquesta jornada.

Subirats torna a participar un any més a la 8a Copa PTV Gran 
Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès de futbol 7 infantil

Un total de 18 equips de categoria infantil, en represen-
tació de 20 municipis de l’Alt Penedès, van participar en 
aquesta edició de la “Copa Penedès TV - Gran Premi Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès 2015”. L’equip d’Olèrdola 
es va proclamar guanyador del torneig, en vèncer en la 
final al Vilafranca Vermell.
Van apadrinar el torneig: Gemma Sala, de la Bleda i juga-
dora del Levante-Las Planas de la segona femenina esta-
tal; la portera vilafranquina Laura Ràfols, del FC Barcelona, 
de la màxima categoria del futbol estatal, i el sadurninenc 
Àlex Moreno, que aquesta temporada juga al Rayo Valle-
cano de la primera divisió.
Des de l’Ajuntament i especialment des de la Regidoria 
d’Esports volem felicitar tots els jugadors subiratencs que 
van participar pel resultat i el treball fet. Esperem i animem 
a que cada cop més nens i nenes puguin disputar aquest 

torneig representant el nostre municipi en properes edici-
ons.

Cursa Solidària País del Cava 2015
Diumenge 25 d’octubre es realitzarà la IX Cursa Solidària del País del Cava, cursa 
de 13,4 km que comença a les 10.00 h a Vilafranca del Penedès i finalitza a Sant 
Sadurní d’Anoia, la major part del recorregut de la qual transcorre pel municipi de 
Subirats. Es pot realitzar corrent o caminant i el preu d’inscripció és de 10 euros.

Els diners recaptats d’enguany aniran destinats íntegrament a la marató de TV3, 
que en aquesta edició és per la lluita contra la diabetis i l’obesitat.

L’Ajuntament de Subirats col·labora posant al servei dels participants l’avitualla-
ment a l’alçada del restaurant Sol i Vi, i amb el sorteig d’entrades per realitzar 
visites enoturístiques al municipi de Subirats. 

Per a més informació podeu consultar el web: http://www.confrariacava.com
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ZER Subirats 
El passat divendres dia 5 de juny, 
totes les nenes i nens de la ZER Subi-
rats ens vam trobar a l’escola d’Or-
dal per tal de celebrar la tradicional 
FESTA DE ZER que es fa cada any en 
aquestes dates. 
Ja des de fa molts anys, cada final 
de curs anem celebrant aquesta tra-
dicional festa per tal de trobar-nos 
tots els/les alumnes juntament amb 
les mestres i vetlladores que formen 
tot l’equip de la ZER. Aquesta festa 
treballa la convivència i la relació de 
tots tot gaudint d’un dia ple de sor-
preses i jocs. 
Ja portem uns anys que gràcies a la 
col·laboració entre l’Ajuntament, as-
sumint les despeses dels autocars i 
monitors, i la coordinació amb el seu 
tècnic d’esports, el Pedro, podem 
organitzar una jornada lúdica i de 
convivència encarada sobretot en el 
tema de l’esport. Des de principi de 
curs es va preparant amb reunions 
puntuals entre l’equip directiu i el 
tècnic d’esports i més tard amb els 
i les mestres d’educació física per tal 
de preparar els detalls que acabaran 
configurant la festa.
Concretament, aquest any el tema 
central era l’orientació, és un tema 
interessant que va donar molt de si.
Uns dies abans de la festa, a les es-
coles va arribar un correu d’una turis-
ta que venia de vacances a Subirats 
i que demanava ajut per tal que els 
nens i nenes de cada escola li fes-
sin un dibuix d’algun lloc de Subi-
rats que els agradés molt i que ella 
pogués anar a visitar. També cada 
any, des de ZER, es fa un record per 
tots els alumnes i aquest any, uns 
dies abans, es van repartir a tots els 

cació infantil es van quedar a la ma-
teixa escola.
Educació infantil va fer un joc d’orien-
tació on en grups formats per alum-
nes de les tres escoles, havien de 
seguir unes pistes i consignes per 
tal de passar unes senzilles proves 
i així anar acumulant punts. Les pro-
ves van estar molt encertades i molt 
ben preparades i un cop passaven la 
prova havien de dir la solució d’una 
endevinalla que havien preparat les 
mestres d’educació infantil de les tres 
escoles.
Els grups d’educació primària van 
anar a l’antic camp de futbol i un cop 
allà, cada grup tenia un plànol que 
havia de seguir per tal de trobar les 
proves que estaven amagades pel 
voltant. Després de trobar la corres-
ponent prova i endevinar la solució, 
havien de tornar al control central i 
allà donar la resposta.
Quan vam acabar l’activitat, vam 
dinar tots junts a sota de les carpes 
que es van posar al pati, aquest any 
ha fet molta calor i calia trobar un 
espai d’ombres on poder estar.
Després dinar, el gelat de cada any 
per refrescar-nos una mica i una es-
tona de joc va ser hora de marxar. 
Ens van venir els autocars que ens 
van tornar a les respectives escoles.
Va ser un dia molt calorós però tot va 
anar molt bé i els i les alumnes de la 
ZER Subirats van gaudir molt i es van 
endur un bon record de convivència i 
festa. Ara ja, fins l’any que ve! 

Informació facilitada per Maria 
González, directora de la ZER 

Subirats

alumnes unes motxilles de colors per 
portar les coses necessàries per a la 
trobada. 
El dia de la festa, els autocars van 
recollir els alumnes de les escoles 
de Lavern i St Pau al matí a les 9 h, 
un cop vam ser tots a Ordal, i des-
prés d’esmorzar, es va presentar per 
sorpresa la Simona, la turista que 
ens havia demanat ajut, i ens va ex-
plicar les seves aventures i de com 
s’havia perdut, però gràcies a la col-
laboració dels nens i nenes, va poder 
continuar el seu viatge i també es va 
poder endur com a record de la seva 
estada a Subirats els dibuixos que li 
van regalar un representant de cada 
escola.
Un cop va haver marxat la Simona, 
ens vam distribuir per grups i els 
alumnes d’educació primària van 
anar marxant cap al lloc on farien el 
joc d’orientació i els alumnes d’edu-

Cloenda dels cursets de natació de Sant Pau i d’Ordal 2015
Dissabte 25 de juliol a Sant Pau i dissabte 1 d’agost a 
Ordal va tenir lloc la cloenda dels cursets de natació 
d’enguany, on els infants van realitzar una petita de-
mostració de tot allò que han après durant aquest mes 
de cursets. 
L’acte es va clausurar amb l’entrega de medalles i di-
plomes per a tots els participants i un petit refrigeri de 
comiat.
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Regidoria de 
Promoció 
Econòmica

L’Ajuntament prepara l’11è Subirats Tasta’l 
Un any més l’Ajuntament de 
Subirats ha previst la celebra-
ció del Subirats Tasta’l. 
La Mostra de vins, caves i 
productes de la terra que s’or-
ganitza conjuntament des de 
les Regidories de Promoció 
Econòmica, Cultura i Turisme 

arriba enguany a la seva onzena edició i se celebrarà el 
diumenge 29 de novembre del 2015.
L’any passat la previsió de pluges intenses va obligar a 
cancel·lar la mostra dos dies abans de la data prevista, 
un fet que l’organització va lamentar profundament ja que 
després de mesos de treball i amb tota la comunicació 
i logística a punt, el 10è Subirats Tasta’l no es va poder 
celebrar. 
S’espera que enguany el temps ens acompanyi, com ho 
havia fet fins ara, i es pugui omplir de nou la plaça Subirats 
de Sant Pau d’Ordal.
El Subirats Tasta’l és l’aparador per excel·lència dels pro-
ductes de proximitat i qualitat que s’elaboren al municipi i 
es consolida any rere any com a punt de trobada de pro-
fessionals i amants de la cultura enogastronòmica.

El Subirats Tasta’l es complementa amb altres activitats 
lúdiques que fan d’aquesta fira un esdeveniment de refe-
rència a la comarca on hi pot participar tota la família. 
Des de l’Ajuntament s’anima a cellers, restauradors i arte-
sans a ser-hi presents, ja que és una bona oportunitat per 
crear sinergies entre els diferents sectors representats i 
mostrar als visitants d’arreu el potencial que hi ha al mu-
nicipi. 

Finalitzen els tallers per al foment de l’ocupació 
Com ja vàrem explicar en el passat número de la revista Tot Subirats, des de la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica es van dur a terme dos tallers adreçats a aquells qui busquen feina. 
El primer taller “Tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig?” es va realitzar el passat mes de maig. 
El segon taller “Coaching, autoconeixement, motivació i recursos per a un millor posicionament professional” 
es va dur a terme al juny i tant en un taller com a l’altre hi van assistir sis persones. 
Els tallers eren gratuïts i oberts a tothom. 

V Cursa de les Caves Lavern-Subirats 2015
Diumenge 1 de novembre tindrà lloc la cinquena edició de 
la Cursa de les Caves Lavern-Subirats”.
Com cada any podreu triar realitzar la cursa de 5 km o de 
10 km. Les inscripcions es poden fer als següents llocs:
•  Ajuntament de Subirats (fins al 24 d’octubre).
•  Nutrigan: C/ General Cortijo, 14-16. Vilafranca del Pene-

dès.
•  Centre Kalisti: 93.811.52.84 C/ Olesa de Bonesvalls. Vi-

lanova i la Geltrú.
•  Espai Running: 93 817 54 40 C/ Amàlia Soler, 42. Vila-

franca del Penedès.
•  Per internet a: http://cursacaves.wordpress.com/
Hi haurà un punt d’inscripció per al mateix dia de la cursa i 
servei de guarda-roba. Les dutxes i l’ aparcament estaran 
situats al camp de futbol de Lavern.
Trobareu tota la informació complementària consultant el 
web: www.cursacaves.com.

Aquest any, la principal novetat serà l’edició d’una nova 
cursa el mateix dia 1 de novembre, la “Cursa dels Serra-
lats!”. Es tracta d’una cursa de muntanya de 14 km de dis-
tància. Trobareu tota la informació a: http://www.serralats.
wordpress.com.
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Regidoria de 
Participació 
Ciutadana

L’Ajuntament crea el Reglament del Registre 
Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes
El Ple de la Corporació va 
aprovar el passat 30 de març 
el Reglament del RMAEC amb 
l’objectiu de reconèixer les 
entitats inscrites i garantir-ne 
l’exercici dels drets recone-

guts en el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament i en la legislació vigent. 
Per tal que l’Ajuntament pugui conèixer en tot moment 
les dades més importants de la societat civil del muni-
cipi és fonamental tenir un registre actualitzat d’associ-
acions i entitats, el qual es regeix pel RMAEC.
Recentment l’Ajuntament ha començat a treballar en 
la creació d’aquest registre fent una tasca prèvia de 
comprovació de dades de les entitats i associacions 
de les que es té coneixement i recopilant la documen-
tació que hi ha als expedients. 

Un cop feta aquesta primera cerca, l’Ajuntament re-
querirà a les entitats i associacions del municipi perquè 
aportin aquella documentació que manca per poder 
formalitzar el seu registre. 

A partir d’aquell moment les entitats i associacions 
quedaran correctament registrades i qualsevol modi-
ficació de dades, baixa o alta de nova entitat, s’haurà 
de fer segons el procediment recollit al Reglament del 
RMAEC. 

El Portal d’Entitats

Un cop es doni per acabat el registre de totes les en-
titats i associacions de Subirats es posarà en marxa el 
projecte del Portal d’Entitats, una eina 2.0 que ha de 
servir per dinamitzar el teixit associatiu del municipi.

Obert el termini de la línia de finançament de la 
Generalitat per a comerços i autònoms

Davant la bona acollida del pro-
ducte Emprenedors, Autònoms i 
Comerços, la Generalitat posa en 
marxa la línia Emprèn 2015, de 
21.388.000 euros, per reactivar 
l’economia catalana i facilitar l’ac-
cés al crèdit al teixit empresarial 
català.
Els crèdits	s’adrecen	al	finançament	
de	 despeses	 d’inversió	 i	 de	 circu-
lant,	 d’un	 import	 mínim	 de	 10.000	
euros i un màxim de 100.000 euros 
per beneficiari. El Departament 
d’Empresa i Ocupació, mitjançant 
l’Institut Català de Finances (ICF), 
aporta un ajut consistent en l’as-
sumpció de risc del 70% del capi-
tal, en el cas de morositat.
Es podran acollir a aquesta línia de 
finançament: els autònoms, micro, 
petites	 i	mitjanes	 empreses exclu-
sivament de l’àmbit del comerç i 
de serveis, amb seu social o centre 
de treball a Catalunya, que estiguin 
donats d’alta al règim corresponent 
de la Seguretat Social o mutualitat 
en el cas dels autònoms, o que es-

tiguin legalment constituïdes, d’alta 
d’activitat i inscrites als registres 
corresponents en el cas de les 
micro, petites i mitjanes empreses. 
Enguany i en el cas dels emprene-
dors que siguin persones físiques 
encara no constituïdes com a tre-
balladores autònomes, sempre i 
quan acreditin haver demanat l’alta 
al Cens d’activitats econòmiques a 
Hisenda, podran acollir-se per fer 
inversions d’inici d’activitat.

Condicions:
•  Tipus d’interès: Euríbor a 6 

mesos, més un diferencial de fins 
a un màxim de 3,95 punts.

•  Import: L’import del préstec serà, 
com a mínim, de 10.000 euros i 
màxim de 100.000 euros per be-
neficiari.

•  Termini: El termini màxim del 
préstec és de 5 anys.

•  Carència d’amortització: 1 any, 
inclosa en el termini.

•  Desemborsament: El préstec es 
disposarà íntegrament en el mo-
ment de la signatura.

•  Garanties: aquelles que l’entitat 
financera col·laboradora estimi 
adients i suficients per garantir 
l’operació, d’acord amb els seus 
criteris interns d’avaluació de ris-
cos. Addicionalment, de totes les 
operacions formalitzades, l’ICF 
n’assumirà fins el 70% del princi-
pal viu del préstec. 

•  Comissions: Les entitats només 
podran imputar una comissió 
d’amortització anticipada de fins 
l’1%.

Per veure totes les novetats i tenir 
més	 informació podeu visitar el 
web www.ccam.cat o trucar al Telè-
fon	del	Comerç:	93.484.99.09

El termini màxim de presentacions 
de	 sol·licituds	 romandrà	 obert	 fins	
al	26	de	febrer	de	2016	o	fins	a	l’ex-
hauriment del pressupost.

Informació facilitada pel 
Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya
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Regidoria
d’Ensenyament

Casal d’estiu 2015
Quan comencen les vacances 
és quan comença el Casal 
d’Estiu i aquest any ha estat 
especial ja que s’han unit el 
Casal d’Estiu de Lavern amb 
el de Sant Pau i ha estat tot 
un èxit. Amb més de 80 nens 
i nenes d’arreu del municipi, 
ens ho hem passat molt bé 

fent tot tipus d’activitats dins del món dels contes. Hem 
fet gimcanes, jocs d’aigua per fer passar la calor, hem 
anat d’excursió al Circ Cric, a fer escalada al rocòdrom la 
Bauma, al cinema; hem anat a la piscina, al camp de futbol 
i al bosc, també hem fet treballs manuals i fins i tot hem fet 
una acampada al pati del casal.

L’equip de monitors i monitores us esperem a tots i totes 
en el següent casal d’estiu per tornar a passar un bon mes 
de juliol!

Informació facilitada per Marta Guilera 

Pintat de fusteria a l’escola Subirats
Aquest estiu dins els treballs de man-
teniment de les escoles s’ha fet una 
intervenció especial a la fusteria de 
l’escola Subirats a Lavern.
Dins del programa anomenat “Fo-
ment a l’ocupació local”, finançat per 
la Diputació de Barcelona, ha estat 
possible contractar un oficial pintor i 
un ajudant que han pintat la totalitat 
de la fusteria exterior de l’escola, a 
més d’altres elements interiors.
El resultat ha estat molt satisfactori 
ja que d’acord amb la petició de la 
direcció de l’escola s’han fet servir di-
versos colors que ofereixen una imat-
ge jove i renovada de tot el conjunt.
El cost estimat de la intervenció ha 
estat d’11.000 €.
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Els germans Joan, Oriol i Jordi Vendrell Gallart,  
matrícula d’honor al batxillerat

El Joan, l’Oriol i el Jordi són trigèmins i viuen a Ordal. 
Tots tres, alumnes de l’Escola Intermunicipal del Pene-
dès, han obtingut matrícula d’honor al batxillerat i l’Ori-
ol, a més, ha obtingut una de les vint millors qualificaci-
ons de Catalunya a les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU), en concret la setena millor nota. 
El mes de juliol els tres germans van ser rebuts a l’Ajun-
tament pel regidor d’Ensenyament, el Carles Morga-
des, que va felicitar-los en nom de tot el Consistori per 
tant bon resultat, tant al batxillerat com a la selectivitat. 
En la seva visita van explicar que la nota final del bat-
xillerat (10 i 9,67) és el resultat de l’esforç i dedicació 
constant. 
Al setembre començaran Enginyeria Tecnològica In-
dustrial a la Universitat de Barcelona perquè és una de 
les carreres amb més sortides ja que per ara no tenen 
clar a què es volen dedicar. El que sí han explicat és 
que els agradaria muntar una empresa els tres junts. 
El regidor va mostrar el seu interès en tot moment i va 
preguntar-los sobre el tema que havien triat pels seus 

treballs de recerca del batxillerat. El Joan va dissenyar 
i construir unes ulleres “Eye-Tracker”, l’Oriol va treba-
llar en un videojoc de realitat augmentada i el Jordi va 
desenvolupar un projecte de casa rural. 

L’Oriol ens explica que, gràcies al resultat obtingut 
a la Selectivitat, ha participat a la tercera edició del 
Leading Program Barcelona 2015 i que l’experiència 
ha estat molt gratificant ja que ha pogut conèixer les 
empreses capdavanteres de Catalunya de la mà dels 
seus equips directius (“la Caixa”, “Value Retail”, “RBA”, 
“IrsiCaixa”, “l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)”, 
“Port Aventura”, “SEAT” i “l’ISGlobal”).

A més, el 27 de juliol l’Oriol va ser distingit per la Gene-
ralitat de Catalunya al Palau de Congressos de Barce-
lona en un acte presidit pel president Artur Mas. 

Com a detall, els germans comenten que just aquell 
matí s’assabentaven que havien aprovat la teòrica del 
carnet de conduir.

Des de l’Ajuntament de Subirats els desitgem molta 
sort en aquesta nova etapa que tot just enceten.

Obres a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
Durant les vacances escolars d’enguany s’ha realitzat les 
obres d’ampliació d’una aula i adequació d’un magatzem 
com a sala polivalent a l’escola Sant Jordi de Sant Pau 
d’Ordal.
L’aula s’ha ampliat pequè pugui acollir el nombre d’alum-
nes habitual d’un grup-classe del centre. El magatzem 

s’ha pavimentat i convertit en un magatzem més petit i una 
sala polivalent amb llum natural. La sala polivalent comuni-
ca directament amb el pati d’esbarjo, cosa que la fa útil en 
dies de pluja i per realitzar activitats molt diverses. El cost 
de les obres ha estat d’aproximadament 31.000.-€.
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L’11 de setembre, l’Assem-
blea Nacional Catalana de 
Subirats va organitzar vuit 
autocars cap a la Meridiana, 
amb sortides des de Lavern, 
Ordal i Sant Pau d’Ordal, 
que van translladar 427 per-
sones.

Informació 
facilitada per 
Assemblea 
Nacional de 

Subirats
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RACÓ DE LES LLARS
 

Cada any, per acomiadar el curs, les tres llars d’infants 
de Subirats fem una trobada amb mares, pares, famili-
ars i educadores en una de les llars del municipi. 
Aquet curs ho vàrem celebrar a la llar L’Esquirol de 
Sant Pau d’Ordal, on tots vam compartir un boníssim 
berenar i vam participar ballant i gaudint d’una tarda 
molt animada.

Informació facilitada per  
les llars de Subirats

Mostra de conjunts instrumentals i combos

El passat 20 de juny es va celebrar a la pista poliesportiva 
d’Ordal l’últim concert del curs 14-15 de l’Escola de músi-
ca de l’Alt Penedès, el que des de ja fa dos anys es coneix 
com la Mostra de Conjunts Instrumentals i Combos, amb 
motiu del Dia de la Música que és el 21 de juny. Hi van 
participar tots els grups formats per alumnes dels diferents 
municipis on dóna servei l’escola: el Pla del Penedès, la 
Granada, les Cabanyes, Pacs, Puigdàlber, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Fe del Pene-
dès, Subirats i Torrelavit. Són conjunts que s’han creat 

com a eina formativa dins una matèria que està pensada 
perquè els alumnes es formin com a instrumentistes d’un 
grup i aprenguin les competències fonamentals de tocar 
amb altres músics. Hi vam poder veure grups que feien el 
seu primer concert i d’altres ja més consolidats. El concert 
va durar ben bé dues hores i es va clausurar amb un ape-
ritiu per a tots els participants.

Informació facilitada per Sílvia Romera i Roca.  
Escola de Música de l’Alt Penedès
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Regidoria 
de 
Benestar 
Social

Ajuts per a transport a centre de dia (i hospital 
de dia) per a gent gran corresponent a  

l’any 2015
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics per alleuge-
rir la despesa corresponent al transport de les persones majors de 65 anys amb 
discapacitat, amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència als 
serveis socials d’atenció especialitzada (centre de dia i hospital de dia), vàlid per 
a tot l’any 2015.
El tràmit de sol·licitud d’aquests ajuts s’ha de realitzar presencialment a les de-
pendències dels Serveis Socials municipals. Podeu demanar hora al telèfon de 
l’Ajuntament 93 899 30 11.

L’Ajuntament de Subirats obre el termini per 
sol·licitar les beques per al menjador de les 

llars municipals i per a la pràctica d’activitats 
esportives

Ajuts per al menjador 
de les llars d’infants 
municipals:

L’objecte de la convocatòria és ajudar que les fa-
mílies més desfavorides no estiguin obligades a 
renunciar al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals ajudant a garantir l’alimentació 
correcta dels infants, assegurar el manteniment de 
l’assistència a l’espai educatiu del menjador i faci-
litar la conciliació de la vida familiar i personal en 
un context en què molts pares i mares necessiten 
disposar de temps per a la recerca de feina.

Ajuts per a la pràctica esportiva:
L’objecte de la convocatòria és la concessió 
d’ajuts individuals per a qualsevol persona em-
padronada al municipi que compleixi amb algun 
d’aquests perfils:

-  Nens i nenes entre 3 i 18 anys que realitzin una 
activitat esportiva de base.

-  Gent gran que realitzi activitats esportives tera-
pèutiques per prescripció facultativa.

-  Persones que pateixin algun tipus de disminució 
en la seva capacitat física, psíquica i sensorial 
i que realitzin activitats esportives terapèutiques 
per prescripció facultativa.

El termini de presentació de sol·licituds en amb-
dós casos és del 21 de setembre al 15 d’octubre. 
Les sol·licituds es poden presentar al registre ge-
neral de l’Ajuntament de Subirats. Per a més in-
formació podeu contactar amb els Serveis Socials 
municipals o consultar les bases al web municipal 
http://www.subirats.cat/ajuts-i-beques/.

Apropa’t a la diversitat
La Diputació de Barcelona ha 
atorgat a l’Ajuntament una sub-
venció per al projecte “Apropa’t 
a la diversitat”.
Aquest projecte consisteix en 
contractar un tècnic d’immigra-
ció que prestarà serveis a qua-
tre municipis de l’Alt Penedès: la 

fins al 30 de juny del 2016 amb 
una jornada laboral de 18’50 
hores setmanals (4 h/setmanals 
al municipi de Subirats).
La tècnica d’immigració serà 
com fins ara l’Asmae Abriouel. 

Granada, Sant Pere de Riudebit-
lles, Gelida, Subirats i les Caba-
nyes, a través d’ELLAP, amb la 
finalitat que porti a terme temes 
laborals, socials, educatius, pla-
nificació familiar i salut. 
Aquest projecte es durà a terme 
des del 14 de setembre del 2015 
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Patrimoni cultural de Subirats
Estrenem una nova secció a la revista municipal amb l’objectiu de donar a conèixer als 
lectors i lectores el patrimoni cultural de Subirats.
Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barce-
lona, podem accedir a l’inventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que 
trobareu al web municipal www.subirats.cat amb el nom “Mapa de patrimoni cultural”. 

La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el pa-
trimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures 
per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social. 
En cada edició de la revista “Tot Subirats” trobareu la descripció d’un bé del nostre patrimoni cultural. 
Esperem que aquesta nova secció sigui del vostre interès i us animem a consultar l’Inventari de Patrimoni 
Cultural de Subirats disponible al web municipal. 

Regidoria
de 
Cultura

 

UBICACIÓ
Ubicació: Carretera BV-2427, km. 3,8, al cim d’un turó, 
sobre els Casots. 
Àmbit: Patrimoni immoble 
Tipologia: Conjunt arquitectònic 
Ús actual: Monument 
Titularitat: pública 
CLASSIFICACIÓ:
Estil: Medieval 

Segle: X-XII 

DESCRIPCIÓ
Castell compost d’una torre de l’homenatge o torre mestra, 
enderrocada per la seva vessant sud i que disposava com 
a mínim de tres plantes, juntament amb les seves depen-
dències. Es troba a la part occidental del recinte, i estava 
reforçat per quatre torres de planta circular, de les que se’n 
conserva part d’una, que presenta espitlleres. També hi ha 
restes de parament de muralla, de carreus petits i irregulars. 
La torre, del segle X, és de planta lleugerament rectangular, 
amb els angles rectes a l’interior i arrodonits a l’exterior. El 
mur nord, força alt, té un gruix de 80 cm, mentre l’est fa uns 
275 cm. La torre devia tenir com a mínim tres sostres, dels 
quals es conserven les fileres de forats per a encabir les 
bigues. Els dos pisos inferiors del mur est presenten espit-
lleres. [...]
En el mateix conjunt es troba també l’església de Sant Pere 
del Castell de Subirats, d’una sola nau, coberta amb volta 
de canó de perfil apuntat, reforçada per dos arcs torals 

igualment apuntats, que arrenquen de pilastres adossades 
als murs, una de les quals té una motllura esculpida. La nau 
és suportada per arcs formers amb un perfil semicircular, 
excepte els dos més occidentals, de perfil apuntat. [...]
La imatge de la Mare de Déu de la Font Santa es guarda 
actualment en una capella afegida a la banda nord de la 
nau, corresponent a la capella del Roser, oberta al culte des 
de l’any 1683, i que conserva decoració en estuc a les vol-
tes d’aresta. La imatge actual de la Mare de Déu de la Font 
Santa és una còpia de la que va desaparèixer l’any 1936. 
[...]
Fora del recinte de l’església de Sant Pere del Castell tro-
bem el cementiri parroquial de Subirats. És un recinte tancat 
per una reixa, cobert amb un sostre que imita una cavitat 
natural. A banda i banda d’un camí central es disposen les 
sepultures. En una inscripció es llegeix el següent text: “Fou 
inaugurat l’any 1974. El Mossèn pujà a Montserrat. A la crip-
ta del Monestir a on són enterrats els abats, rebé la inspira-
ció de construir el Cementiri de Subirats a l’estil de cripta, a 
semblança de Catacumbes. L’arquitecte Sr. Camil Pallars, 
acurat dissenyador del nostre santuari, interpretà fidelment 
el pensament del Mossèn. És el cementiri una cripta auste-
ra, neta d’ostentacions, deixant parlar el silenci de les pe-
dres vives.”

HISTÒRIA
El castell de Subirats és l’edifici militar del que se’n té cons-
tància documental més reculada en el temps de tota la co-
marca, concretament de l’any 917. Sota el nom de “Kastro 
Subiratos” trobem la residència dels vescomtes de Barce-
lona, els germans Ermenard i Udalard, fins que a mitjans 
del segle X la seva condició de plaça forta fronterera amb 
territori musulmà es desplaça en benefici d’Olèrdola. A par-
tir d’aquest moment resta sota jurisdicció de diversos cast-

CASTELL DE SUBIRATS I  
ESGLÉSIA DE SANT PERE DEL CASTELL DE SUBIRATS
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lans. El castell afrontava el 963 amb el terme del castell de 
Masquefa, segons consta en la venda d’aquest castell feta a 
Ennec Bonfill, recollida al Cartulari de Sant Cugat del Vallès. 
El 986, Sendred i Adelaida atorguen a Sant Cugat una terra 
al terme del castell de Subirats, en un lloc anomenat “Mu-
nistrol”, identificat amb l’actual Monistrol d’Anoia. El castell 
fou domini de Mir Geribert; al seu testament (1060) consta 
una donació a Sant Pere de Subirats, on s’esmenten els cas-
tells de Subirats i de Lavit. El 1152 s’estableix una permuta, 
documentada al “Llibre Blanch” de Santes Creus, on s’es-
menta el castell de Subirats, el lloc de Lavern i el de Sant 
Pau d’Ordal. En un document de 1123, Subirats ja s’entén 
inclòs en el Penedès (“in penitense, in terminio Olerdula vel 
Subirads”). L’any 1344 el rei Pere III recupera aquesta ju-
risdicció, per infeudar-lo després als Cervelló i als Gralla. 
El castell fou manat enderrocar pel marquès de los Vélez, 
durant la Guerra dels Segadors. [...]

Sobre els inicis de l’ocupació de l’indret on s’aixeca el cas-
tell, alguns autors han proposat uns orígens íbero-romans, 
en base a jaciments d’aquesta època propers al castell 
(Pujol d’en Figueres, Vinya de Dalt/Torre-ramona...). Però 
fins ara aquestes hipòtesis no es poden contrastar, ja que 
els jaciments ibèrics i romans propers al castell presenten 
un patró d’assentament específic i diferent al del castell (a 
la plana, prop de terrenys conreables, menys abruptes). Les 
hipòtesis que associen els orígens de la ocupació humana 
al sector on s’emplaça el castell de Subirats en època an-
tiga segueixen, així, una tradició erudita segons la qual les 
ocupacions militars medievals tenen sempre orígens més 

remots. En el nostre cas concret sembla ser que ens trobem, 
doncs, davant d’una ocupació originàriament medieval.
Si bé el castell ha estat objecte de diverses intervencions 
arqueològiques, la més recent es produí l’any 2003, amb 
motiu de la restauració del castell, projecte dut a terme per 
l’arquitecte Rafael Vila Rodríguez. [...]
Pel que fa a l’església de Sant Pere del castell de Subirats, 
la trobem documentada al testament d’Ermengarda, de 
l’any 1030, vídua de Geribert i filla del comte Borrell II, si bé 
a principis del segle X ja hi havia una petita capella castral, 
al mateix lloc on ara s’aixeca l’església. En un document an-
terior, de l’any 917, es diu que l’església castral estava de-
dicada a Santa Maria, Sant Pere i Sant Joan. Els protectors 
d’aquest temple foren els Santmartí, senyors del castell de 
Subirats. L’any 1060, Mir Geribert, fill d’Ermengarda, deixà a 
Sant Pere del castell de Subirats una parellada de terra situ-
ada al Coll i una hostatgeria. Al llarg de la història, Sant Pere 
del castell de Subirats va anar acumulant riqueses i posses-
sions: l’any 1129, per exemple, el canonge Guerau donà a 
Sant Pere un alou que havia comprat a Jordà de Santmartí i 
uns molins que posseïa a l’Anoia, dins el terme de Subirats. 
Al segle XIV la parròquia s’esmenta sovint a causa de les 
visites pastorals. De fet, sant Pere del castell ha mantingut 
la parroquialitat del terme fins al 1930, quan s’ha convertit 
en el santuari de la Mare de Déu de la Font Santa, ja que el 
1726 hi fou traslladada la imatge que es venerava a la cape-
lla que hi havia a la font de la Salut, als peus del castell. [...]

Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats de la 
Diputació de Barcelona. 
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Gran acollida de les Nits a la Fresca a Subirats

La Regidoria de Cultura de Subirats ha organitzat un 
any més les Nits a la Fresca, una proposta d’actua-
cions musicals per amenitzar les nits d’estiu oberta a 
tothom. 

El cicle de concerts va encetar el 26 de juny a la Casa 
Ravella d’Ordal amb l’actuació dels Strings Guitar Trio. 
Un centenar de persones van gaudir de l’actuació del 
Javi Martínez, guitarra espanyola, Ramón Chacón, gui-
tarra elèctrica, i Xavi Díaz, guitarra acústica. 

El 28 de juny la Cobla Maricel va actuar a Lavern en el 
marc de la seva Festa Major. Era l’única actuació pre-
vista al migdia i va ser tot un èxit de participació. 

El 10 de juliol el Duet d’Ambient va inaugurar els actes 
de la Festa Major de la Urbanització Casablanca-Barri 
de Sant Joan. Un gran repertori en directe que va fer 
ballar tots els assistents fins passada la mitjanit. 
L’endemà, l’11 de juliol, la cita va ser al Castell de Subi-
rats, on la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès va 
oferir un concert molt especial en un entorn privilegiat. 
Més de cent persones van omplir la plaça del Mirador 
i van gaudir d’una actuació brillant dels vilafranquins. 
L’actuació que va tancar el cicle de concerts de les 
Nits a la Fresca va ser el 24 de juliol al celler d’Oliver 
Viticultors. El grup Sophia Quartet va oferir una vetllada 
intimista als assistents en un espai més que adient, a 
l’interior del celler i envoltats de rimes. 

El programa ‘Divendres’ de TV3 va visitar Subirats  
el passat mes de juny

L’equip d’exteriors que cada setma-
na es desplaça a un municipi de Ca-
talunya va arribar a la plaça Subirats 
de Sant Pau d’Ordal els dies 8 i 9 de 
juny, des d’on van fer connexions en 
directe al plató del programa que 
totes les tardes condueix el presenta-
dor Xavi Coral.
El dia 10 de juny la connexió es va fer 
des de les vinyes que hi ha davant les 
Caves Llopart, al nucli dels Casots. 

estudis de Televisió de Catalunya de 
Sant Joan Despí. 
Si us vau perdre algun dels progra-
mes o els voleu tornar a veure, a la 
pàgina web i al Facebook de l’Ajun-
tament de Subirats en trobareu el re-
cull.

El rodatge, que era públic i en direc-
te, va comptar amb la presència de 
molts veïns i veïnes de Subirats que 
van respondre gratament a la crida a 
la participació que es va fer des de 
l’Ajuntament. 

A banda del rodatge, TV3 va posar a 
disposició de l’Ajuntament un autocar 
gratuït per assistir en directe al pro-
grama del divendres 12 de juny, als 
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Patronat 
de 
Turisme

1a Nit de l’Enoturisme a Catalunya
L’alcalde de Subirats, Pere 
Pons, la presidenta del Patro-
nat de Turisme de Subirats, 
Àngels Pinyol, personal tècnic 
del Patronat de Turisme de 
Subirats, així com represen-
tants de diversos sectors com 
restauració i cellers del territo-
ri, varen assistir a la 1a Nit de 

l’Enoturisme a Catalunya que es va celebrar el dilluns dia 
6 de juliol al celler modernista de Caves Codorniu de Sant 
Sadurní d’Anoia.
L’acte va estar presidit pel president de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas, pels consellers d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, Jordi Ciuraneta, i pel diputat en funcions de Turisme, 
Ramon Riera, entre altres autoritats.
Durant la trobada es van lliurar els primers Premis de l’Eno-
turisme de Catalunya. Entre els guardonats, en aquesta 
primera edició, una categoria va recaure en l’empresa del 
Penedès, amb seu a Pacs del Penedès, Bodegues Miguel 
Torres, que rebia el premi a la millor experiència enoturís-
tica a cellers.
La resta de categories i guardonats varen ésser les se-
güents: Experiències enoturístiques que ofereixen agènci-
es	de	viatges	especialitzades,	empreses	d’activitats	eno-

turístiques,	transportistes	i	d’altres: Taller de Projectes Oci 
– Ocio Vital, amb seu a Barcelona (el Barcelonès). Allotja-
ments: Hotels Priorat, SL – Hostal Sport, amb seu a Falset 
(el Priorat). Restaurants: Teresa Immaculada Vandellòs – 
Bar Restaurant Moderno, amb seu a Vilalba dels Arcs (la 
Terra Alta). Art	i	cultura: Mas Blanch i Jové, amb seu a la 
Pobla de Cérvoles (les Garrigues). Pràctiques sostenibles/
responsables	d’enoturisme: Bàrbara Magugliani – Can Tor-
res, amb seu a Vilartolí (l’Alt Empordà).
El Patronat de Turisme de Subirats vol donar l’enhorabona 
a tots els premiats per la feina ben feta i ens encoratgem 
que per a futures edicions pugui recaure un premi per al 
municipi de Subirats.

Cloenda del XIII Festival de Música a les Vinyes
El dissabte 25 de juliol es va celebrar el 2n concert 
del Festival de Música a les Vinyes, on l’organització 
va portar a Torre-ramona un dels millors directes de 
jazz de Catalunya. L’espectacle de jazz i poesia, amb 
14 músics sobre l’escenari, va ésser una posada en 
escena original que va tenir una molt bona acceptació.
L’actuació Els Fruits Saborosos de Josep Carner, va 
ésser vibrant i plena de ritme: la veu exuberant de 
Gemma Abrié, la qualitat tècnica dels músics i els po-
emes recitats per Mariona Blanch no va deixar indife-
rent a ningú. El concert de gran qualitat artística amb 
alguns dels millors músics catalans va posar fi al XIII 
Festival de Música a les Vinyes. L’esdeveniment, amb 
un format de dos concerts en dos caps de setmana 

consecutius, va començar el 18 de juliol amb la can-
tant, Gemma Humet, que va presentar el seu nou disc 
en solitari Si canto enrere. Un concert on el públic as-
sistent va gaudir amb la interpretació de clàssics com 
ara; La nit de la cantautora Guillermina Motta, Alfonsina 
i el mar de Mercedes Sosa, i versions de la nova cançó 
com ara Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat o Se’n 
va anar de Josep Maria Andreu. En acabar els con-
certs, es va obsequiar els músics amb una bossa de 
préssecs d’Ordal i una ampolla de vi de Subirats. 
Torre-ramona pel seu gran patrimoni arquitectònic 
i històric, és el lloc ideal per celebrar un espectacle 
d’aquestes dimensions i característiques a Subirats. 
Després del concert, davant de la Confraria del Cava, 
es va donar pas al tradicional maridatge de “Música a 
les Vinyes” amb préssec d’Ordal i cava dels cellers de 
Subirats, acompanyat amb coca del Forn de Lavern. 
L’esdeveniment, amb propostes de qualitat, continuarà 
treballant per situar-se com un dels festivals d’estiu de 
petit format de referència al Penedès on, any rere any, 
es reuneix un públic fidel.
El Patronat de Turisme de Subirats organitza el Festival 
de Música a les Vinyes amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Subirats, Diputació de Barcelona, Productors 
de Vi i Cava de Subirats, l’Associació de Productors 
del Préssec d’Ordal, Pianoservei, Confraria del Cava 
de Sant Sadurní d’Anoia i la Família Bori de Fortuny.
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El Patronat de Turisme de Subirats ha acollit  
un alumne en pràctiques

El mes de maig es va signar un con-
veni de col·laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball a través 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
i el Patronat de Turisme de Subirats 
que ha fet possible acollir un alumne 
en pràctiques durant un mes.
Gràcies aquesta col·laboració hem 
pogut conèixer l’Octavi Sellés, veí 
d’Ordal i exalumne de l’escola de 
formació Aula Penedès. L’Octavi ha 
realitzat el curs de Promoció turísti-
ca local i atenció al visitant a l’antiga 
Aula Mirador dels Casots. Durant les 
pràctiques professionals ha posat 
en pràctica els seus coneixements 
adquirits de les accions formatives 

accions de promoció i comunicació. 
Entre les tasques diàries d’informa-
ció i atenció al visitant en l’Oficina 
d’Informació Turística de l’estació de 
tren de Lavern-Subirats, també ha 
col·laborat en la inauguració del 10è 
Mercat del Préssec d’Ordal, la po-
sada en marxa d’un punt de lloguer 
de bicicletes a l’Estació Vitivinícola 
de Lavern-Subirats, la reobertura del 
Castell de Subirats i l’organització de 
visites guiades pel municipi.
Des del Patronat de Turisme de Subi-
rats volem agrair-li la feina ben feta, 
la seva professionalitat i iniciativa, i li 
desitgem molta sort en la seva carre-
ra professional.

i d’altres feines, així com les seves 
ganes de treballar. Durant el mes que 
ha estat amb nosaltres ha fet possible 
que el Patronat pogués realitzar més 

La gent gran del poble de Santa Agnès de Malanyanes 
visita Subirats

Un grup de 30 persones del poble de Santa Agnès de 
Malanyanes, del municipi la Roca del Vallès, va gaudir 
d’una escapada d’un dia per conèixer els recursos tu-
rístics de Subirats. El grup de gent gran va participar 
en diverses activitats organitzades pel Patronat de Tu-
risme de Subirats. La benvinguda va ser al celler Olivé 
Batllori on se’ls va oferir un esmorzar i visita a l’interior 
del celler, després l’autocar va pujar fins al castell de 
Subirats on la Marieta els va fer la visita guiada exterior 
i a l’interior del Santuari de la Mare de Déu de la Font 
Santa. Finalment, van passejar i comprar préssecs al 
Mercat del Préssec d’Ordal on també varen fer parada 
per dinar al restaurant Ca la Júlia. Un dia complet de 
molta calor però refrescat amb cava de Subirats!

Final de temporada del Mercat del Préssec d’Ordal

La temporada del Préssec d’Ordal 
ha arribat al seu final: el cap de set-
mana del 15 i 16 d’agost es va cele-
brar la cloenda del Mercat del Prés-
sec d’Ordal. Han estat gairebé tres 
mesos d’intens treball al camp i a la 
plaça Subirats (Sant Pau d’Ordal), on 
des del mes de juny i fins a mitjans 

i de gust exquisit. També el president 
de l’Associació de Productors del 
Préssec d’Ordal, el Sr. Josep Maria 
Olivella, va parlar del préssec d’Or-
dal al Telenotícies Migdia de TV3. Al 
juliol, el préssec d’Ordal va aparèixer 
al programa del Canal 33, presentat 
per Marc de las Heras, Gran Recor-
regut, on el periodista tasta i conver-
sa amb Les Filos. També, a l’estiu, el 
programa de ràdio El món a RAC 1 
ha fet menció del Mercat del Préssec 
d’Ordal.
Acabat el Mercat del Préssec d’Ordal 
2015, esperarem amb impaciència la 
collita del 2016 per gaudir novament 
de l’essència d’un producte únic i 
molt preuat.

d’agost s’ha gaudit de la qualitat del 
Préssec d’Ordal. El Mercat ha tingut 
una gran afluència de visitants i s’han 
batut rècords d’assistència. El mari-
datge de préssec d’Ordal amb cava 
s’ha fet més popular entre els assis-
tents, i cada cap de setmana hi ha 
hagut cues de gent per tastar aquest 
tros de Subirats. La promoció del mu-
nicipi i el préssec han estat presents 
als mitjans de comunicació. 
A continuació, us relacionem una 
mostra d’aparicions recents: 
A la televisió de Catalunya (TV3), al 
programa Divendres. Espartac Peran, 
Pep Nogué, Carme Ruscalleda i la 
doctora Folch varen parlar de les 
propietats del Préssec d’Ordal, únic 
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Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics,
Els mesos de juny i juliol, han 
estat ben animats. El dia 7 de 
juny van celebrar el partit pares 
contra fills, i després una botifar-
rada. El 27 de juny al matí es va 
jugar un triangular amb els petits 
i a la tarda amb els grans. El dia 
4 de juliol va tenir lloc el tradici-
onal sopar de fi de temporada, 
al qual van assistir els jugadors, 
pares, familiars i amics.
Ja estem preparant els equips 
per a la propera temporada. Si 
us agrada el futbol i teniu ganes 
de pertànyer a un club en crei-
xement, no ho dubteu, veniu a 
jugar amb nosaltres. Aquest any 
tenim 4 equips amb 4 categori-
es:

PREBENJAMÍ - BENJAMÍ: nascuts els anys 2005-2008
ALEVÍ: nascuts els anys 2004 - 2005
INFANTIL-CADET: nascuts els anys 2000-2001-2002-2003
SÈNIOR: a partir de 16 anys

Informació facilitada per Roser

Anem a guanyar
Les eleccions del 27 de setembre són les més 
importants que mai hem tingut els catalans i ca-
talanes i són una gran oportunitat per aconse-
guir la independència de Catalunya. Cal vèncer 
amb la força de la raó, amb la força dels ar-
guments; cal vèncer amb intel·ligència i molta 
tranquil·litat però ara cal sobretot fermesa, 
molta fermesa.
Aquest escrit o reflexió no és per convèncer els 
convençuts d’un cantó o bé de l’altre, aques-
tes reflexions van dirigides sobretot als homes i 
dones amb sentit comú.
No conec cap país en tot el món que un cop 
independent decideixi lliurement deixar de ser-
ho, altra cosa és que delegui a instàncies supe-
riors bocins de poder (Unió Europea).
Per poder delegar primer cal exercir el poder i 
aquesta és la qüestió; per exercir el poder cal la 
voluntat d’exercir-lo amb tots els pros i contres 
sabent que les medalles i les bufetades que 
anirem rebent pel camí seran responsabilitat 
nostra i tan sols nostra.
El camí serà molt difícil, ple d’obstacles, no ens 
posaran gens fàcil que la nació que més con-
tribueix a omplir les arques fiscals de l’Estat es-

panyol deixi de fer-ho. Ja fa molts anys, crec 
que el 74 o el 75, el llavors governador civil de 
Barcelona Rodolfo Martín Villa va dir que el pro-
blema no era el País Basc sinó que era Catalu-
nya, més endavant en Felipe González també 
va dir-ho, referint-se en tots dos casos a la pre-
ocupació sobre la unitat d’Espanya.
Tenim el dret, i jo diria el deure, de decidir el 
que a mig i llarg termini és el millor per a la nos-
tra societat, els nostres fills, els nostres pares, 
per nosaltres; però per poder decidir ens calen 
les eines (sobretot la hisenda) i un Parlament 
català que dictamini les lleis sense el poder in-
quisidor del Tribunal Constitucional Espanyol.
Darrera cosa, donar les gràcies al Tribunal 
Constitucional, cadenes de televisions espa-
nyolistes, ràdios, diaris, etc., que han fet obrir 
els ulls a molta gent fins a dir prou!, ja en tenim 
prou: 
Volem exercir la independència.

Antoni Soler i Vendrell,  
soci de l’Assemblea Nacional Catalana 

(ANC)
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Racó de les Entitats

Centre d’Estudis de Subirats - CESUB

Divendres 5 de juny, a les vuit del vespre, va tenir 
lloc a l’Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal la 
presentació del llibre Vaig començar a anar a es-
cola als sis anys. Memòries d’un mestre, de Joan 
Maria Girona. En l’acte, van intervenir-hi Gemma 
Nebot, directora de l’escola, Josep Mata, presi-
dent del CESUB, i Montse Rubio, professora de 
secundària.
El llibre presenta un ampli collage dels diferents 
aspectes que intervenen en el fet educatiu sense 
deixar cap àmbit susceptible de ser-hi vinculat per 
analitzar. Alhora, l’entramat d’anècdotes, pensa-
ments, opinions, experiències que es van teixint 
pàgina a pàgina desvelen l’esperit lluitador, tant a 
nivell educatiu com a nivell social, de l’autor. 
Les seves línies desvelen que la visió del que vol 
dir ensenyar del Joan va més enllà de l’ensenya-
ment formal, en tant que implica promoure aspec-
tes com la creativitat, la capacitat crítica, l’autoes-
tima, el creixement de l’autonomia....És a dir, ens 
recorda que no podem dissociar l’ensenyament 
de l’educació, mentre alerta de la importància de 

la modulació dels comportaments, la transmissió 
d’uns determinats valors per sobre de l’acumula-
ció d’uns coneixements prescriptius. 
Els retalls que explica el Joan, lluny de ser tan sols 
les memòries d’un mestre com erròniament po-
dríem interpretar si només ens quedem en el títol, 
analitzen el sistema educatiu des del profund co-
neixement, des d’una òptica crítica, i té l’encert de 
fer-ho al llarg d’una sèrie de capítols curts escrits 
en un llenguatge planer que en faciliten la lectu-
ra. Una lectura a través de la qual ens transmet la 
màgia que té ser mestre però també les ganes de 
canviar la nostra mirada sobre el jovent i sobre el 
nostre paper, el de tothom. Una lectura des d’on 
ens convida, amb un gran sentit de la justícia, a 
implicar-nos en l’ensenyament, en l’educació dels 
nens i nenes i dels joves per tal d’acostar-nos a 
una societat inclusiva i equitativa.

Informació facilitada pel CESUB

Fira de la Garlanda 2015
El proper diumenge 11 d’octubre se celebrarà a Ordal la tercera edició de la Fira de la Garlan-
da, un esdeveniment de caràcter lúdico-festiu que té com a objectiu potenciar el comerç local 
i de proximitat, així com també crear un ambient familiar a través de diversos actes i tallers.
La Fira tindrà lloc al voltant del parc Dolors Vendrell de les 10 fins ales 18 h i comptarà amb un 
taller infantil, una actuació i un concert.
En aquesta Fira es poden trobar des de productes d’elaboració pròpia com cerveses, mels, 
melmelades, embotits, formatges i pastisseria, fins a productes d’artesania, com patchwork, 
ceràmiques, terrissa i bijuteria, entre molts altres productes. 

Informació facilitada per Clara Pons
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Sessió ordinària celebrada el 
18 de maig del 2015
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió cor-
responent al Ple celebrat el dia 27 d’abril del 2015.
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda apro-
var l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 
d’abril del 2015. 
2.- Aprovar, si s’escau, el compte general de l’entitat 
i del Patronat de Turisme corresponents a l’exercici 
del 2014.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
3.- Aprovar inicialment, si s’escau, la modificació de 
crèdit número 4 de l’exercici econòmic 2015.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
4.- Aprovar, si s’escau, l’ampliació de la delegació 
de funcions a l’OGT de la Diputació de Barcelona 
i confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de 
delegació.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
5.- Aprovar inicialment, si s’escau, l’ordenança re-
guladora dels mercats de venda no sedentària de 
Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
6.- Aprovar, si s’escau, el Pla local de Joventut 2015-
2018.
La proposta s’aprova per sis vots a favor –CiU i el Sr. 
Lluís Ràfols–, dos en contra –APS-CUP– i tres absten-
cions –ERC i PP.
7.- Aprovar, si s’escau, la modificació del conveni 
del personal de l’Ajuntament de Subirats.
El Ple, per unanimitat dels regidors presents, acorda 
ajornar el debat i la votació d’aquest punt de l’ordre del 
dia fins a la celebració d’un proper Ple.
8.- Aprovar, si s’escau, el contracte de permuta del 
bé patrimonial situat a la plaça Subirats - terrenys 
Pau Puig. 
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents, amb el quòrum requerit per l’article 47.2 del Re-
glament de Patrimoni de les entitats locals de Catalu-
nya.

9.- Verificació i aprovació del “Text refós del Pla Es-
pecial de Catàleg de masies, cases rurals i altres 
edificacions en sòl no urbanitzable de Subirats”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
10.- Adjudicació de les obres corresponents a la 
“Modificació del projecte d’urbanització del barri de 
la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
11.- Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte bà-
sic d’urbanització de la plaça del Centre de Lavern.
S’aprova per unanimitat dels regidors presents que la 
proposta quedi sobre la taula.
12.- Aprovació definitiva, si s’escau, de l’estudi de 
rasants del PAU-12 “Sud-est de Lavern”.
S’aprova per unanimitat dels regidors presents que la 
proposta quedi sobre la taula.
13.- Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient 
d’ordenació i imposició de les contribucions especi-
als al barri de la Guàrdia a Sant Pau d’Ordal.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
14.- Aprovació inicial, si s’escau, del “Catàleg de ca-
mins municipals de Subirats”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
15.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
El Ple en queda assabentat.
PUNT D’URGÈNCIA
16.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de la 
nova depuradora d’aigües residuals de la Urbanitza-
ció Can Rossell.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.

Sessió extraordinària 
celebrada el 10 de juny del 2015
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió cor-
responent al Ple celebrat el dia 18 de maig de 2015.
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda aprovar 
l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 18 de 
maig de 2015, si bé la Sra. Montserrat García Pájaro vol 
fer constar que no està d’acord amb el contingut d’al-
guna de les intervencions que l’acta reflecteix. 

El	nou	equip	de	govern	ha	decidit	introduir	un	petit	canvi	en	aquest	apartat	de	la	revista.	Si	bé	
fins	ara	es	feia	un	resum	dels	acords	presos	pel	Ple	Municipal,	a	partir	del	present	número	del	
butlletí	només	esmentarem	el	punt	de	l’acord	i	el	resultat	de	la	votació	de	cada	sessió	del	Ple.	
No	obstant	això,	si	algú	està	interessat	a	consultar	l’acta	completa	de	les	sessions	del	Ple,	us	
informem que podeu consultar-les totes al web municipal www.subirats.cat/plens-municipals. 
També,	 si	 així	 ho	 sol·liciteu,	 es	 poden	emetre	 certificacions	 de	 les	 actes	 dels	Plens	 i	 dels	
acords	que	s’hi	prenen.
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Sessió extraordinària 
celebrada el 13 de juny del 2015
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Sessió extraordinària 
celebrada el 17 de juny del 2015
1.- Aprovació, si s’escau, del règim de sessions del 
Ple de l’Ajuntament.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
2.- Nomenaments de representants de la Corpora-
ció.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
3.- Creació de les comissions informatives.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents.
4.- Donar coneixement del Pacte de Govern.
El Ple en queda assabentat.
5.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia envers l’or-
ganització interna de l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat.

Sessió ordinària celebrada  
el 27 de juliol del 2015
1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordi-
nàries de 13 i 17 de juny del 2015.
Després de posar-les en consideració dels assistents a 
la sessió, les actes de les sessions dels dies 13 i 17 de 
juny de 2015 resten aprovades.
2.- Acord d’esmena delegació Organisme de Gestió 
Tributària (esmena acord plenari de 18.05.2015)
Després de posar-la en consideració dels assistents a 
la sessió, s’aprova, per unanimitat. 
3.- Acord d’establiment del règim de retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació i 
grups polítics.
La proposta d’acord es sotmet a votació, i s’aprova per 
sis vots a favor, emesos pels regidors dels grups muni-

cipals de CiU i PSC, i cinc vots en contra, emesos pels 
regidors dels grups municipals de la CUP i d’ERC.
4.- Acord de modificació de crèdit número 6 de 
l’Ajuntament de Subirats.
La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat.
5.- Modificació puntual del POUM de Subirats, cor-
recció de dades i definició de paràmetres.
La proposta d’acord es sotmet a votació i és aprovada 
per unanimitat.
6.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 117/2015, de data 
3 de juliol, de designació de nous representants de 
la comissió municipal de delimitació de l’Ajunta-
ment de Subirats. 
La proposta d’acord es sotmet a votació i és aprovada 
per unanimitat.
7.- Aprovar, si s’escau, atorgar una bonificació en 
la quota de l’impost sobre construccions, instal-
lacions i obres al Centre Cultural i Recreatiu de Ca 
l’Avi.
Es sotmet la proposta a votació i resulta aprovada per 
unanimitat.
8.- Donar compte de la constitució dels grups polí-
tics municipals i la designació dels respectius por-
taveus. 
El Ple en queda assabentat.
9.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia 
des de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER A LA PETI-
CIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT.
La moció es sotmet a votació i la queda aprovada per 
unanimitat.
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS APS-CUP i ERC 
PER UNA ALTERNATIVA DE MILLORA DEL CAMÍ 
D’ORDAL A MARTIVELL SENSE PAVIMENT D’AS-
FALT NI FORMIGÓ.
Es sotmet a votació la procedència del debat i votació 
de la moció presentada, i és desestimada per cinc vots 
a favor, emesos pels regidors dels grups municipals 
d’ERC i la CUP, i sis vots en contra emesos pels regi-
dors dels grups municipals de CiU i PSC. Per la qual 
cosa, no es sotmet a votació la moció en si mateixa.
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Des del nostre compromís amb el país i la seva gent, us 
volem expressar la nostra més ferma decisió de suport del 
procés que estem iniciant. Tenim endavant un repte únic 
i la seva primera concreció són les eleccions del proper 
dia 27. Unes eleccions plebiscitàries, on la llista que es 
presenta ha estat consensuada entre els dos grans partits 
independentistes i la societat civil. Un repte que ens ha de 
portar a guanyar, junts, com a Subirats, i com a Catalunya, 
el SÍ.
Una cita a la que ningú de nosaltres pot faltar. Aquest 27 
de setembre hem de manifestar clarament el nostre parer 
a les urnes, ja que està en joc el futur dels nostres fills 
i filles. Sense por ni recança, diguem-ne amb fermesa i 
claredat: SÍ; SÍ a construir el país que volem, SÍ a iniciar 
un procés d’independència, SÍ a ser-hi catalans i a fer de 
Catalunya una societat més justa, més oberta i, a la fi, més 
lliure.
Però no oblidem pas que l’equip de govern del qual som 
majoria ha estat escollit amb els vostres vots, precisament, 
per això, per governar i portar el timó del nostre municipi, 
intentant solucionar de la forma més òptima possible els 
problemes que el dia a dia ens porta i millorar la qualitat 
de vida de tothom.
I aquesta és la nostra principal preocupació i l’eix fona-
mental de la línia d’aquest govern: el vostre benestar. No 

cal que us diguem que vivim en un municipi plural quant 
a nuclis, equipaments, entitats, empreses i molt extens en 
territori. Per tant, les necessitats són també plurals i hem 
de trobar les millors solucions per a cada cas, sense sor-
tir-nos del pressupost. 
Les decisions que es prenen són sempre a fi de bé, enca-
ra que, a vegades, no siguin del gust de tothom. Governar 
significa precisament dirigir el rumb de la nau, conduir els 
afers de l’Estat. Governar al municipi és conduir cap a bon 
port a tots els veïns i veïnes, però en aquest petit vaixell, 
viatgem tots junts. I és aquesta proximitat el que diferen-
cia i fa única la política municipal: que nosaltres també 
som veïns i veïnes, que estem a la vora, al mateix carrer, 
o al del costat. Que si ens quedem sense aigua, també ho 
patim nosaltres. Aquesta proximitat, el poder parlar de tu 
a tu, esdevé clau per a la participació ciutadana. Perquè 
participar no és només votar cada cert temps i dipositar 
la confiança en un partit o en un altre, no és només fer 
consultes i referèndums, és prendre part en els afers quo-
tidians que ens interessen a les persones, és comunicar 
que el fanal s’ha fos, que la canonada té un problema, 
que fa falta un banc per asseure’s… Participar és assistir 
als plens, empaitar als regidors i regidores amb queixes, 
suggeriments, preguntes, trucar a l’alcalde. Tot això és, al 
nostre entendre, participar. 

Grup de CiU
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Independència i procés constituent
Via Lliure

La via no és una parada sinó, això, un via, un camí i un 
lloc per on anar d’un lloc a l’altre. Des de baix, des de fa 
temps, poble a poble i amb la revolta necessària s’ha anat 
construint aquesta nova via. Els que venim de la defensa 
d’una alternativa al TGV ho tenim clar des de fa molts anys. 
S’ha de construir una via que respongui a les necessitats 
de la gent, que respecti el territori per on passa, amb les 
parades necessàries, que faciliti l’equilibri territorial al llarg 
i ample dels Països Catalans. La Via Catalana va enlla-
çar-nos des d’Alcanar fins al Pertús, la Meridiana l’Eixam-
ple i la Barcelona obrera. Totes dues estan per acabar i 
són imprescindibles de mantenir i continuar.

El tren que tenim

L’Ave és el tren de les corbates, les americanes, els ma-
letins i també els sobres de la corrupció. El tren per anar 
i venir de la capital. Durant la campanya electoral ho hem 
vist: al matí vaig a Catalunya i deixo anar un discurs, i a 
la tarda torno a Madrid a prendre un “café con leche in 

plaza Mayor”. Progrés, tecnologia, endeutament al servei 
de l’1%. Mentrestant, per anar a classe o a la feina, un llarg 
trajecte, atapeït i amb aturades continuades per al 99%. 
Per això el 2007 la gent va sortir al carrer a dir PROU i el 
següent clam va ser INDEPENDÈNCIA.
(Per cert, aquest any ADIF ha aprovat la millora de les an-
danes de Lavern, just abans de les municipals, a veure si 
se’n recorden després de les Generals perquè de la pas-
sera d’Ordal el PP se’n van oblidar)

El tren de la independència
Si és important que la via estigui ben feta, construïda amb 
la participació de tots, també és important que el tren de la 
independència no es deixi ningú a l’andana. Sense vagons 
preferents, ni de primera ni de tercera. Tampoc cal que el 
maquinista sigui el lider convergent, encara que digui que 
si ell no porta el tren no hi ha tren. En tenim prou i és més 
segur què sigui bon maquinista i que la força de tots i totes 
faci que el tren avanci. El procés no pot ser utilitzat com un 
fre per a una obra inacabada. Si hem fet la via, que el tren 
comenci a circular.

Des de l’Ajuntament
Incertesa del camí de Martivell a Ordal

Canviem de tema i anem a Subirats. En concret als bos-
cos entre Ordal i Martivell. El tema del camí es fa esperar. 
Ens diuen que estem a l’espera d’uns informes de Medi 
Ambient i Interior, sol·licitats fa mesos. Això ja és motiu 
per aturar qualsevol debat, qualsevol consulta, qualsevol 
acció. Mentrestant APS-CUP i ERC hem presentat una 
proposta alternativa per arreglar el camí amb la qual es 
podia arribar a un acord. CiU i PSC no en volen parlar. 
Es farà el que diguin els informes, i en cas que no diguin 
el que ells volen que digui, ja en parlarem. Aquesta és la 
forma d’actuar de qui té la paella pel mànec i s’està acos-
tumant a fer i desfer. 

Ordenances i pressupostos
Arriba un moment important de l’any i la legislatura. Pen-
sem que difícilment hi haurà canvis en les ordenances 
donat que durant els últims anys ja hi ha hagut una pujada 
prou important dels tributs per cobrir el dèficit d’ajuts i sub-
vencions de les administracions central i autonòmica. De 
cara als pressupostos, posarem atenció en intentar assolir 
el que hem proposat a la campanya que és mantenir ser-
veis i aconseguir estalvi per a les urbanitzacions pendents. 
No comptem que des del govern s’obrin a la participació, 
així que us animem a fer-ho en un moment en què s’inicia 
legislatura i es consoliden projectes per als pròxims anys.

Grup d’APS-CUP-PA
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El vot de la teva vida
Estem vivint, en aquests moments, una etapa històrica en 
la que hem sigut capaços d’ajuntar-nos ERC, CDC així 
com diferents entitats sobiranistes, per treballar amb un 
objectiu comú, aconseguir un país més just i solidari, amb 
sobirania pròpia, amb capacitat de decisió, amb indepen-
dència i on les polítiques i necessitats socials siguin la pri-
oritat per viure millor.
Fem justícia a la lluita dels nostres antecessors, els nos-
tres avis, que van resistir a circumstàncies molt adverses. 
Aquella generació que havia perdut l’esperança de prota-
gonitzar cap gran victòria i que van esforçar-se per perme-
tre que les futures generacions tinguéssim l’oportunitat de 
guanyar. Nosaltres som aquesta generació.
‘Sobre les nostres espatlles descansa una responsa-
bilitat molt especial. Tenim l’oportunitat de guanyar i 
donar sentit a la lluita d’aquells que ens van precedir.’
L’11 de setembre vam tornar a omplir d’il·lusions i raons 
els carrers, a demostrar la força d’un poble que lluita, que 
som tossuts, que sabem què volem i que ho aconsegui-
rem. Guanyar el 27S depèn de tu, de tots nosaltres. T’en-
coratgem i et demanem que no et quedis a casa i que el 
27S vagis a votar Junts pel Sí. 
Si parlem en clau municipalista...
Així com hem fet esment a la bona voluntat que hi ha hagut 
a nivell de país d’ajuntar-nos per un mateix objectiu, a ni-
vell municipal hem de parlar de la nostra decepció amb 
Convergència, no sabem si dir CDC o CiU. 
Primerament, es presenten a les eleccions municipals 
amb un soci que és Unió Democràtica, després, i per aca-
bar d’arrodonir la jugada, decideixen aliar-se amb el soci 
del PSC. Un soci que dóna comoditat a l’hora de governar, 
però que no té ni molts menys el mateix objectiu nacional.
Han canviat coses dins el consistori. El primer que s’ha de 
dir és que actualment tots els regidors que estan a govern 
cotitzen la seva dedicació a la Seguretat Social. Això si 
ho traslladem en números vol dir que, actualment, s’ha in-
crementat la despesa municipal en 10.000 € aproximada-

ment per cobrir la despesa en Seguretat Social d’aquests 
regidors.

Per fer-ho s’han emparat en la llei, i si diem la veritat, la 
llei els dóna tres opcions per justificar la seva dedicació 
a l’Ajuntament. Era tan fàcil com posar preu a les reuni-
ons igual que han fet amb l’oposició. D’aquesta manera 
els veïns i les veïnes de Subirats ens haguéssim estalviat 
aquests 10.000 € anuals i destinar-los a altres causes més 
profitoses.

Per altra banda, dir que l’alcalde també s’ha apujat el sou 
al·legant un augment de la dedicació. Per tant, passarem 
dels 25.000 € anuals que cobrava en l’anterior legislatura 
als 30.000 € que cobrarà en aquesta, amb el corresponent 
sobrecost de Seguretat Social.

Això sí, teòricament tindrem un alcalde amb més disponi-
bilitat per al veïnat...

Aprofitem per aclarir, ja que així ens ho han preguntat 
molts veïns i veïnes, que Esquerra Subirats ens vàrem ofe-
rir per formar coalició i treballar conjuntament pel municipi, 
oferta que va ser rebutjada per CiU.

Secció local d’ERC Subirats

Junts fins la victòria final.
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Permeteu-nos que les primeres paraules del nostre primer 
escrit d’aquesta nova legislatura siguin per a tots aquells 
que el passat dia 24 de maig van donar el seu suport al 
projecte socialista i d’esquerres que nosaltres encapça-
làvem i que ens va permetre obtenir representació en el 
consistori municipal. A tots ells, moltes gràcies!

Tornem a tenir representació al consistori municipal. 
Tornem amb il·lusió i energies renovades. Tornem plens 
d’idees i projectes per al municipi. Però sobretot tornem 
carregats de força per poder portar-les a la pràctica. 

Som un equip de gent renovat que combina experiència 
i joventut. Disposat a escoltar tothom i a fomentar la parti-
cipació ciutadana. Volem col·laborar per construir un mu-
nicipi més compacte, més modern, més inclusiu, sense 
excepcions ni segregacions. Des dels valors de la llibertat, 
la igualtat i la justícia social. Des del respecte a la idiosin-
cràsia de cada nucli. Aquest és el nostre compromís però 
reconeixent també la complexitat de dur-les a terme quan 

sovint depassen les competències municipals i els recur-
sos disponibles.
El repte que tenim per davant durant aquests quatre anys, 
tant a nivell municipal com nacional, és apassionant. El 
moment és històric i nosaltres volem ser part activa de tot 
aquest procés. I esperem estar a l’alçada de la confiança 
que han dipositat en nosaltres.
Escrivim les nostres últimes paraules encara amb el ressò 
de la celebració de la nostra Diada Nacional. I un any més, 
aquest Onze de Setembre els ciutadans de Catalunya vam 
celebrar la nostra festa amb la voluntat de construir una 
Catalunya més lliure i plena, més justa i solidària, més ho-
nesta i especialment atenta al benestar de tots i cadascun 
dels seus ciutadans i ciutadanes. Cadascun a la seva ma-
nera però sempre dins de un marc de fraternitat i llibertat 
on els catalans i catalanes expressem, sense entrebancs, 
els nostres anhels i desitjos. 

Grup del PSC-CP
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11 D’OCTUBRE 
FIRA DE LA GARLANDA D’ORDAL 

16, 17 I 18 D’OCTUBRE 
FESTA DE LA COLLITA DE SANT PAU 
D’ORDAL

17 D’OCTUBRE 
ROMERIA A MONTSERRAT
• 23.00 h - Sortida d’Ordal a Montserrat a peu. 

L’endemà sortida de l’autocar a les 6 del matí de 
l’aparcament de Cal Pelegrí. 

17 I 18 D’OCTUBRE 
FESTA DEL MOST DE LAVERN

18 I 25 D’OCTUBRE
FESTA DEL MOST DE CAN CARTRÓ
Programa d’actes:
DIUMENGE 18
• ARROSSADA POPULAR. 
DIUMENGE 25
• CAMPIONAT DE TRUC PER TRIOS. 
• *Altres actes pendents de confirmar. 

23, 24 I 25 D’OCTUBRE 
FESTA MAJOR DE CA L’AVI 
Programa d’actes:
DIVENDRES 23 
• 22.30 h - PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de 

Josep Anton Ferrer Mata. Tot seguit, ESPECTACLE 
DE MÀGIA amb el Màgic Andreu, al local.

DISSABTE 24
• 10.30 h - PARTIT DE FUTBOL SALA a la 

pista poliesportiva amb esmorzar per a tots els 
participants. Tot seguit, al local, CAMPIONAT DE 
PING-PONG i FUTBOLÍ. 

• 16.00 h - CAMPIONAT DE TRUC PER TRIOS amb 
garlanda i cava, al local. 

• 17.00 h - ESPECTACLE INFANTIL “GRESCA 
FRESCA” a càrrec del grup deParranda. 
Seguidament, TALLER DE GLOBUS a càrrec de 
Fun Planet Party, XOCOLATA I COCA per a tots els 
nens i nenes, a la plaça. 

• 00.00 h - BALL amb l’orquestra CHARLOTTE, al 
local. 

DIUMENGE 25
• 09.00 h - SARDINADA a la pista poliesportiva.
• 11.30 h - MISSA SOLEMNE a la plaça Sant Joan. 

Sortint de missa PROCESSÓ amb Sant Sebastià, 
des de la plaça fins a la pista, amb l’actuació 
dels Gegants d’Ordal, els Gegants de Lavern, els 
Gegants de Can Batista i els Gegantons de Ca l’Avi, 
i representació del Ball de la Cuca de Ca l’Avi. 

• 19.00 h - TEATRE, “TOT ESPERANT EL 
DOCTOR”, amb el grup La Torre de les Gunyoles.

25 D’OCTUBRE 
• IX CURSA SOLIDÀRIA PAÍS DEL CAVA. Organitza: 

Confraria del Cava. Més informació:  
http://confrariacava.com/web/ 

1 DE NOVEMBRE 
• V CURSA DE LES CAVES DE LAVERN. Organitza: 

Ajuntament de Subirats, Patronat de Turisme i 
Associació Cursa de les Caves. Més informació: 
http://cursacaves.com/

14 I 15 DE NOVEMBRE 
• Programa d’activitats del DIA EUROPEU DE 

L’ENOTURISME - 8 de novembre. Organitza: 
Patronat de Turisme de Subirats.

29 DE NOVEMBRE 
• 11è SUBIRATS TASTA’L. Organitza: Ajuntament de 

Subirats. Més informació: http://www.subirats.cat/ 

13 DE DESEMBRE 
• FIRA DEL TIÓ I FIRA DE SANTA LLÚCIA A 

LAVERN.

Si coneixeu algú amb una trajectòria destacable i creieu que pot ser interessant fer-li l’entrevista de la revista 
municipal, si us plau envieu-nos un correu electrònic a comunicacio@subirats.cat.  

Esperem els vostres suggeriments.
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L’entrevista
Conxita Llorens i 
Rovira
La Conxita va néixer a Barcelona l’any 1941, té 74 anys. 
És vídua de Josep Garriga i Rosell des de fa cinc anys i té 
dues filles, la Marta i l’Anna, i dos néts. La seva vida trans-
corre entre el barri de Sants de Barcelona i Ordal, on passa 
tots els caps de setmana i els estius.
La seva mare era filla d’Ordal, de la casa nomenada Cal 
Quim. El seu avi feia d’espardenyer i de barber. Tant ella 
com les seves tres germanes, tot i no viure-hi durant tot 
l’any, tenen residència a Ordal. Tenen una relació molt es-
treta entre totes elles i també amb el poble. 
On vas estudiar?
Vaig estudiar música al conservatori Municipal de Música 
de Barcelona. L’instrument que vaig aprendre és el piano.
A què t’has dedicat professionalment?
A donar classes de música. 
Després d’un any del naixement de la seva segona filla, 
l’any 1980, comença a col·laborar en diferents àmbits del 
poble d’Ordal. 
Sabem que toques l’orgue cada diumenge a l’església, 
com vas començar?
Va ser el 1980, el mossèn em va proposar tocar l’orgue a 
l’església de Sant Esteve d’Ordal i he anat tocant en les 
misses i festes i encara ho continuo fent. També he tocat a 
l’església del Santuari de la Font Santa.
I el teatre?
L’any 1967 vaig començar a fer teatre amb el grup Terra 
Baixa. S’interrompé durant uns anys l’activitat i es repren-
gué l’any 1980 fins fa quatre anys. Cada any per Nadal 
representàvem una obra, acostumaven a ser clàssics. 
També participàrem a la Roda de Teatre de l’Alt Penedès.
Vas formar part de la Coral l’Oreneta?
Sí. Una coral que data dels voltants del 1900. En els seus 
inicis, estava formada només per homes, la majoria tre-
balladors del forn del vidre, i cantaren durant molts anys 
només al forn. Més tard ho feren al poble també. El 1980 
vaig agafar la direcció de les caramelles, que portava fins 
aquell moment Mn. Josep Raventós. Les actuacions les 
fèiem en vigílies de Pasqua i el mateix dia. 
Durant 25 anys hem participat en les trobades de carame-
lles de l’Alt Penedès. El passat dia 12 d’abril vam celebrar 
els anys de vida de la coral i el comiat d’aquesta etapa 
que ha durat 35 anys.
Les rialles i tertúlies de l’abans i del després dels assajos, 
les recorda especialment, ens explica la Conxita.
Què són les caramelles?
Són agrupacions corals que canten els dies de Pasqua 
cançons per portar la nova de la Pasqua Florida i de la pri-
mavera que arriba. Nosaltres cantàvem caramelles i, per 
acabar, una sardana. L’últim any l’Isidre Vendrell va fer 

una cançó per celebrar l’aniversari dels trenta-cinc anys 
que vam incorporar al repertori.
Han estat uns anys molt emocionants per a mi i per a tots 
els cantaires, i vull donar les gràcies especialment a l’Isi-
dre Ros que sempre ha estat al meu costat i m’ha ajudat 
molt a tirar endavant el grup.
Com veus les caramelles en el futur?
Crec que es mantindran perquè són cançons tradicionals 
i espero que aviat a Ordal es recuperi aquesta tradició tan 
maca.
Ha canviat molt Ordal des que eres petita?
Sí, ha canviat i molt. Recordo sobretot que jugàvem al mig 
de la carretera i quan algú sentia remor d’un cotxe, ens 
deien: “Aparteu-vos nens, que ve un cotxe” i el cotxe en-
cara trigava a passar. Ara la carretera amb el trànsit con-
tinu ha fet que el poble es trobi partit, d’una banda i l’altra 
de la carretera.
La Conxita ens explica que el seu marit, Josep Garriga i 
Rosell, difunt des del 2010, també estava molt vinculat al 
poble. Inicià uns 8-10 nens, avui ja adults, al món de la 
muntanya, ensenyant-los a estimar-la, feien camins al vol-
tant d’Ordal, els portà a Montserrat a peu, pujaren la Pica 
d’Estats.
A alguns d’ells els inicià a l’espeleologia; junts varen fer 
moltes coves, una d’elles l’avenc del Topògraf, una activitat 
que durà un període de dos anys aproximadament.
Una petició que havia fet ell mateix en vida, que les seves 
cendres es portessin a la Pica d’Estats, les persones que 
havien caminat amb ell la van fer possible.
Tant el seu marit com ella mateixa s’han sentit molt inte-
grats i molt estimats a Ordal.
Ens acomiadem, els seus ulls espurnegen amorosos 
acompanyats d’un somriure franc mentre ens acomiada 
ensenyant-nos fotografies de les seves vides al seu pas 
per Ordal, i entona una melodia la lletra de la qual dóna la 
benvinguda al rebedor de la seva llar:

“Poseu-vos de bon humor
que us saluda de bon cor
aquesta societat coral
de l’Oreneta d’Ordal”….


