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URBANISME

ESPORTS

CULTURA

Camí d’Ordal a
Martivell

VIII Cursa BTT
Rocallons

Cavalcades de Reis

11è Subirats Tasta’l

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI

Emergències_________________________112
Ajuntament___________________________938 993 011
Avaries Aigües_______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal___________938 179 233
Cementiri i Parròquia de Lavern________938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal______________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau__________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern____________938 994 267
Farmàcia d’Ordal_____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau_________________938 993 003
Patronat de Turisme de Subirats________938 993 499
Residència Castell de Subirats_________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal)__________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern_____________938 994 170
Ateneu Ordalenc_____________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau___________938 993 394
Fundació Pro Penedès________________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal__________________938 179 777
Llar d’infants de Sant Pau______________938 993 393
Escola Subirats (Lavern)_______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)_______________938 179 884
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

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 12.30 h
Ordal: dimarts i dijous, de 9 a 12.30 h
Lavern: dimarts i dijous, de 9 a 12.30 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 i dimecres, de 10 a 13 h
· Sòl no urbà: dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 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

COMARCA

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

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

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
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

VISITA AMB ELS REGIDORS

• 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.

• Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Gent Gran, Cultura, Recursos Humans i Igualtat i Ciutadania
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.

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

• Àngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Turisme, Benestar Social i Participació Ciutadana
Tardes de dimecres i divendres 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/
2

Índex / Editorial

67 desembre 2015

Benvolguts veïns i veïnes,

Índex
DADES D’INTERÈS

2

ÍNDEX / EDITORIAL

3

GOVERNACIÓ

4

TERRITORI
Planificació del Territori
i Obres

5

Protecció Cil i ADF

6

Medi Ambient

7

Serveis Comunitaris

9

Sanitat

9

POBLE
Esports

10

Cultura

12

Ensenyament

13

Turisme i Promoció
Econòmica

16

Igualtat i Ciutadania

17

Participació Ciutadana

17

Gent Gran

20

Joventut

20

Benestar Social

22

Patronat de Turisme

24

ESPECIAL “BENVINGUDA ALS
NADONS 2015”
18
RACÓ DE LES ENTITATS

27

PLE MUNICIPAL

30

GRUPS MUNICIPALS
CiU

31

APS-CUP-PA

32

ERC-AM

33

PSC-CP

34

AGENDA CULTURAL

35

L’ENTREVISTA

36

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca
D.L.: B-25.354-1979

Un any més en aquestes dates cal abans que tot felicitar les festes i, en nom
de tot el consistori, us desitjo un bon Nadal i pròsper any nou, esperant de tot
cor que sigui així i que aquest any sí, sigui el de la recuperació, que la situació de les nostres famílies millori i de retruc l’economia del país, que puguem
recuperar la il·lusió i les quotes de benestar per a les famílies.
L’Ajuntament ha d’aprovar, en el darrer Ple del mes de desembre, el pressupost per a l’exercici del 2016, un pressupost que no compleix amb les
expectatives que molts voldríem, però sí que és ajustat a les necessitats del
municipi i compleix amb la llei de “l’equilibri pressupostari”, regla bàsica que
tot Ajuntament ha de complir.
El municipi ha superat en aquests darrers anys les tensions de tresoreria i els
desequilibris pressupostaris d’exercicis anteriors i hem aconseguit disposar
d’un petit romanent que ens permetrà no haver de buscar finançament i ens
donarà estabilitat en la tresoreria de la casa, per afrontar i garantir els serveis
municipals del 2016.
És cert que la situació del país, i en especial del Govern de la Generalitat, és
molt complexa. El deute que té contret la Generalitat amb el municipi creix
i si la situació no millora i el govern central no fa un ús més acurat dels FLA
–fons de liquiditat autonòmics–, el nostre municipi pot tenir problemes, ja que
una part important dels nostres recursos provenen de l’aportació de la Generalitat. Cada any el govern central fiscalitza més els comptes municipals i
interfereix en els ajuts i subvencions que històricament s’han donat a entitats
i associacions. La situació es fa, en alguns moments, difícil de gestionar i el
personal tècnic ha de complir, per imperatius de la llei, una normativa poc
racional en un municipi sense problemes econòmics i un deute molt acotat.
Per aconseguir uns bons resultats és importantíssim portar la comptabilitat
al dia i aprovar el pressupost amb la major celeritat, però sobretot disposar
d’un bon equip de professionals i administratius que facin aquesta feina,
d’uns tècnics que han de ser capaços de treure més rendiment a les actuacions proposades, de tot el personal de l’Ajuntament que entén que en la
seva eficiència hi recau la sostenibilitat, l’equilibri i la garantia de serveis.
Aquest 27 de setembre hem tingut unes eleccions al Parlament de Catalunya, el poble ha parlat, ha manifestat la seva voluntat, un clar sí cap a un nou
procés, i amb més o menys encert m’atreveixo a dir que sabem molt millor
on és ara la voluntat del poble català, però és desesperançador veure quant
s’està trigant a aconseguir un acord de govern.
L’Estat ha aprovat nous pressupostos, a l’hemeroteca d’aquesta revista em
remeto quan dic que algú ens va prometre que l’Estat executaria les obres
de la rotonda a la N-340, la millora a les andanes de l’estació de Lavern i
que ens subvencionarien el pont d’en Martinet a Ordal; espero i desitjo que
finalment aquest any s’incorporin aquestes obres, però sobretot que s’executin. Perquè el pressupost té per finalitat la seva execució, no la promesa
permanent.
Esperem i demanem també que les obres de la variant de Vallirana no s’aturin, que es complexin els terminis previstos i que al final de l’any vinent l’obra
estigui finalitzada, que sigui realitat una necessitat i una promesa reiteradament incomplerta per part de l’Estat.
Qui pot o ha de posar fi a la desfeta? Depèn de la ciutadania? Se suposa
que històricament això era feina dels governs i dels polítics, però en el context actual els banquers i els rics molt rics controlen la situació i els seus
lobbies controlen part del procés democràtic, no tots els governs poden prendre
les decisions per a les quals el poble els
ha escollit. No tot és culpa de la crisi econòmica, també hi ha crisi de valors i en
aquest moments no podem caure en el
parany de recular ens els avenços de la
democràcia que es regeixen per l’esperit
de la Revolució Francesa: liberté, égalité et fraternité.
Molt bones festes de Nadal.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Governació
Ordenances Fiscals 2016
El 2 de
novembre
el
Ple de la
corporació municipal va
aprovar
provisionalment les ordenances i les taxes fiscals que seran vigents al nostre municipi durant tot l’any 2016. Aquestes
ordenances, encara que tècnicament
no formen part del pressupost municipal, sí que s’hi troben estretament
relacionades. La seva aprovació influeix directament en la disponibilitat pressupostària de l’administració
local, ja que ens permet visualitzar en
quina quantitat se situarà la principal
font d’ingressos amb què es proveeix
aquest pressupost.

Regidoria
de
Governació

De les ordenances fiscals aprovades
a l’últim Ple destacaríem com a titular la congelació de les tarifes que

les taxes i ordenances recullen. No
s’ha incrementat cap ordenança ni
taxa per al proper any. Amb aquesta mesura l’equip de govern pretén
no augmentar la pressió fiscal que
vénen rebent, al llarg dels últims
anys, les famílies del municipi. Durant
aquests últims exercicis les diferents
ordenances havien sofert increments
amb la intenció que amb aquestes
pujades s’ajustés el preu al cost dels
diferents serveis. Després d’aquests
anys d’esforços per part de tots i
gràcies a la situació d’estabilitat econòmica en què es troba l’Ajuntament
hem pogut prendre aquesta decisió.
Tot això sense que suposi cap perill
per a l’estabilitat pressupostària del
consistori ni que minvi la qualitat del
servei.
També caldria destacar l’adaptació
de les ordenances i les taxes municipals a les ordenances tipus que
vénen determinades per la Diputació
de Barcelona i la Llei de procediment

administratiu, amb el guany en seguretat jurídica que això suposa.
Finalment ressaltaríem la incorporació d’una nova ordenança referent
als serveis que es vénen prestant
des del Patronat de Turisme. Fins
ara aquests serveis no estaven recollits en cap precepte legal, per la
qual cosa s’ha decidit incloure’ls dins
d’aquesta norma per donar una major
cobertura legal.
Per a futurs exercicis la intenció de
l’equip de govern, si la conjuntura
econòmica així ho permet, és la de
continuar amb aquesta voluntat d’intentar no incrementar les taxes mentre duri aquesta legislatura. Sobretot
tenint en compte la repercussió econòmica que encara té la crisi econòmica en moltes famílies i empreses.
Així s’intenta facilitar la reactivació
econòmica del municipi.

EDICTE

EDICTE

Per Decret d’alcaldia núm. 189/2015

La Junta de Govern Local, reunida en

de data 15 de setembre del 2015, ha

sessió ordinària en data 14 d’octubre

estat aprovada definitivament la Mo-

del 2015, ha aprovat definitivament el

dificació del projecte d’instal·lació del

projecte de “Consolidació estructu-

servei de lloguer de bicicletes dins el

programa “Tren del Xarel·lo. Senyalit-

ral bàsica de la Torre del Telègraf a

un pressupost de 81.303,02 euros

d’emergència de 29.978,78 euros.

Ordal” amb un import total de les obres

zació. Renfe Subirats. Torrelavit”, amb
(21% IVA inclòs).

La qual cosa es publica als efectes

La qual cosa es publica als efectes

oportuns.

oportuns.

Subirats, 16 d’octubre del 2015

Subirats, 15 de setembre del 2015
Pere Pons i Vendrell,

Pere Pons i Vendrell,

Alcalde-president

Alcalde-president
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Obres de millora de l’accés al poble de Ca l’Avi
El dia 16 de novembre passat
es van iniciar les obres de millora de l’accés al poble de Ca
l’Avi amb la construcció d’un
mur d’escullera que ha de
servir de base del nou traçat.
Les obres són executades
per la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Subirats hi participa amb l’adquisició i
posterior cessió dels terrenys necessaris per a l’ampliació
del traçat. Amb aquestes obres es millorarà el traçat de la
carretera i, sobretot, l’accés al poble, que serà més ampli
i amb menys pendent.

Planificació
del Territori i
Obres

Arranjament del camí d’Ordal a Martivell
cia Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat, va acordar,
entre altres mesures, el canvi de pavimentació d’asfalt per la de formigó
en massa, i reduir l’amplada total de
la millora del camí. Durant l’execució
de les obres, s’han pavimentat amb
formigó els trams del camí més inclinats, així com els encreuaments
d’aigües. El ferm de la resta del camí
s’ha millorat mitjançant un engravat
compactat.

Les tasques de millora i arranjament
del camí d’Ordal a Martivell s’han realitzat a finals del mes d’octubre d’enguany.

L’avaluació ambiental del projecte
es va dur a terme abans d’iniciar les
obres. L’informe d’impacte ambiental
del projecte, elaborat per la Ponèn-

Les obres han estat gestionades i finançades pel Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, que ha rebut un ajut de
la Generalitat, l’Ajuntament de Gelida
i l’Ajuntament de Subirats, el qual ha
rebut un ajut de la Diputació de Barcelona. Han tingut un cost total de
141.734 €.

Obres de construcció d’una rotonda
a la urbanització Casablanca
El mes de juliol passat es van iniciar les obres de
construcció d’una rotonda a la urbanització Casablanca, les quals són executades per la Diputació
de Barcelona. Actualment s’han executat les infraestructures de pas soterrat del carrer del Lledoner,
que ha d’unir la part nord amb la sud de la urbanització, i del torrent que passa per sota de la carretera, així com el moviment de terres del nou traçat.
Les obres continuaran amb l’execució dels passos
soterrats de les instal·lacions de clavegueram,
aigua, energia elèctrica i telefonia que creuaran la
nova carretera, i amb la construcció de la rotonda.
5
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Obres d’urbanització del barri de la Guàrdia de Sant Pau
d’Ordal

El dia 6 de juliol passat es van iniciar les obres d’urbanització del barri de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal.
Per al soterrament de les línies de baixa tensió calia
l’aprovació del projecte de desplaçament per part
de la companyia Endesa, la qual va tenir lloc el mes
d’octubre. Per aquest motiu l’obertura de rases i la
col·locació de les canalitzacions no es van fer al ritme
previst fins a començaments de novembre. Actualment
s’estan executant les instal·lacions soterrades amb la

finalitat que ben aviat es puguin tapar les rases i millorar les condicions de circulació.
Durant l’execució dels treballs s’han produït desperfectes en les connexions de clavegueram, que s’han
solucionat de forma provisional. Una vegada tapades
les rases, es faran les connexions definitives, les quals
seran supervisades pels tècnics encarregats de la direcció de l’obra.

Campanya forestal i prevenció d’incendis
La campanya forestal a Subirats d’aquest any ha estat una
de les més tranquil·les que
hem tingut durant els darrers
anys, per aquest motiu des de
l’Agrupació de Defensa Forestal de Subirats volem destacar la feina de prevenció i
extinció d’incendis que hem realitzat aquest any.

tre servei als veïns i boscos del municipi. També podem
destacar la nostra col·laboració en l’incendi d’Òdena, en
les troballes arqueològiques de la serra de Riés i en els
esdeveniments esportius del municipi.

Regidoria
de Protecció
Civil i ADF

Dit això només volem comunicar que tots els serveis i feines que duem a terme són sense ànim de lucre i completament voluntaris.
Recull d’actuacions realitzades durant el 2015:

Primer de tot hem de dir que durant la campanya forestal
de l’estiu no hi ha hagut cap incendi al municipi ja que
hem intensificat les vigilàncies durant els dies amb més
risc d’incendi i caps de setmana.

•S
 ortides per incendi al municipi: 11
•S
 ortides per incendi a altres municipis: 4
•M
 anteniment de camins, boscos i punts
d’aigua: 18

Per altra banda, durant els mesos d’hivern i primavera és
quan hem hagut de fer més sortides per petits incendis o
cremes agrícoles no autoritzades.

•C
 ol·laboració en esdeveniments esportius i
espectacles de foc: 23

Les tasques de prevenció són molt importants, per tant,
durant l’hivern hem realitzat treballs de neteja i manteniment de punts d’aigua i basses, neteja de petites zones
forestals i manteniment de camins forestals.

•A
 ltres emergències i incidències: 16
Qualsevol persona del municipi que estigui interessada
a col·laborar amb l’ADF o vulgui sol·licitar informació, pot
trucar al: 639 658 385 (Ramon Llopart, cap operatiu) o enviar un correu electrònic a: adfsubirats@adfsubirats.org.

Els voluntaris de l’ADF hem estat alerta i plenament operatius durant els dies de ventades i nevades, oferint el nos6
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Regidoria
de Medi
Ambient
subvencionada.
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Taller
autocompostatge
El pròxim dissabte 23 de gener tindrà lloc un
nou taller sobre l’autocompostatge domèstic.
En aquest taller s’informarà 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

Les persones que ho vulguin poden trucar a l’Ajuntament (938 993 011) 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.

A continuació s’indica la relació de festius de la campanya nadalenca (en què
no hi haurà recollida de la brossa porta a porta) i els dies en què es compensa
fent una recollida general de rebuig+orgànica a tot el municipi.

DIA FESTIU...

RECOLLIDA GENERAL...

• Divendres 25 de desembre

ð Dijous 24 de desembre

• Divendres 1 de gener

ð Dissabte 2 de gener

• Dissabte 26 de desembre

ð Dilluns 28 de desembre

• Dimecres 6 de gener

VARIACIÓ
HORARIS PORTA
A PORTA,
CAMPANYA DE
NADAL

ð Dijous 7 de gener

• Dilluns 1 de febrer (festa local) ð Dimarts 2 de febrer
* Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s
modificat ja que cal recórrer tot el municipi. Es recomana treure la brossa
la nit anterior.

22 de maig, Festa del Medi Ambient
Des del Servei de Medi Ambient
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Subirats ja estem treballant en la
següent edició de la Festa del Medi
Ambient. Concretament, es preveu
realitzar-la el proper 22 de maig al
nucli de Lavern.

de

Subirats

Per aquest motiu demanem la vostra col·laboració. Podeu enviar
suggeriments, comentaris, propostes... a: mediambient.subirats@
diba.cat

ES

ÀCI
R
G
S

E

MOLT

Ajuntament

INTERESSAT A PARTICIPAR-HI?
Qui estigui interessat a tenir-hi un estand (amb algun tipus de vincle amb el medi ambient: productes artesans i
ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers o espectacles, etc.) també pot contactar amb nosaltres i ho estudiarem.
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Projecte Riu Inclusiu

Una brigada intermunicipal de caire social que treballa per
millorar espais naturals
dus, la millora dels accessos i dels elements urbanístics, així com en la col·locació de senyals, entre altres.
Les setmanes de treball es combinaven també amb
mòduls formatius i de millora de les habilitats i les aptituds dels participants. Aquesta iniciativa afavoreix la
inserció laboral de persones en perill d’exclusió social.
L’equip de treball consta de cinc persones, a més d’un
coordinador, tres vehicles i dues desbrossadores.
En concret, en el cas de Subirats les actuacions s’han
centrat a arranjar diversos espais al voltant del Lavernó, la plantació d’arbres per recuperar el bosc de ribera i combatre les canyes, instal·lar una zona de pícnic,
així com desbrossar camins, neteja de deixalles, manteniment de baranes de fusta... Aquesta brigada, que
ocupa una persona de Subirats derivada via serveis
socials, compta amb la coordinació de la cooperativa
Nou Set, la supervisió dels serveis tècnics dels ajuntaments i el suport de la Diputació de Barcelona.

La brigada intermunicipal del projecte Riu inclusiu, en
què prenen part els ajuntaments de Sant Sadurní
d’Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant
Quintí de Mediona i Subirats, ha estat treballant en
un programa d’actuacions als diversos municipis dirigides a millorar diversos espais naturals del municipi,
en el marc del Camí del Riu (www.elcamidelriu.cat).

A mitjans de desembre finalitzen els sis mesos de treball, però la intenció dels ajuntaments participants és
la de prorrogar com a mínim mig any més aquesta iniciativa social i mediambiental.

Així doncs, durant sis mesos els membres integrants
d’aquesta brigada han centrat els seus esforços principalment en el desbrossament, la recollida de resi-

Entrega de premis, concurs “Immortalitza el Camí del Riu”
Els ajuntaments de Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca del Penedès,
Santa Margarida i els Monjos, Sant
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de
Mediona, Subirats i Torrelavit, amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i Enoturisme Penedès,
van posar en marxa el mes de març
passat el cicle “Rius amb Vida al Penedès”, un conjunt d’activitats que ja
s’havien iniciat el 2014 amb l’objectiu
de donar vida als rius penedesencs,
recuperar-los com a espais de gaudi
i propulsar-los com a actiu turístic.
La darrera de les activitats programades enguany es va dur a terme el
diumenge 8 de novembre passat al
Casal de Cultura de Torrelavit, amb
una molt bona participació ja que van
assistir-hi un centenar de persones.
L’activitat constava de diverses parts:
la primera va consistir en un taller de
fotografia de natura, i va ser impartida pel fotògraf de natura riudebitllenc
Alfons Gumà. Així doncs, mitjançant
un passi de fotografies de fauna del
Riudebitlles i una visita al riu, es van

poder mostrar alguns dels animals
presents a la zona així com explicar
eines per dur a terme les fotografies.
Els infants presents van formular un
munt de preguntes, demostrant interès per aprendre i gaudir del riu i del
seu entorn.
8

La segona part del cicle “Rius amb
Vida al Penedès” va consistir en
l’entrega de premis del concurs
“Immortalitza el Camí del Riu”, en
el qual uns 300 infants de la comarca havien participat presentant els
seus dibuixos i les seves fotografi-
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cap de setmana en família, i sis accèssits).
Hi va haver diversos finalistes de
Subirats: Irene Martínez (CEIP El
Montcau), Núria Bonet (CEIP Sant
Jordi) i Isaac Martínez (CEIP El
Montcau). Enhorabona!

es. Es van entregar un total de deu
premis als finalistes de les diverses

categories (quatre primers premis
consistents en un cofrevip per a un

Donat que una de les categories
va quedar deserta (fotografia, 3r-4t
ESO), es va sortejar el premi corresponent entre tots els assistents.

Utilització de materials i estris municipals
Regidoria
de Serveis
Comunitaris

L’Ordenança Fiscal núm. 29 d’utilització de materials i estris municipals estableix que els
particulars poden sol·licitar a l’Ajuntament material per a ús privat tal com cadires, taules,
empostissats, etc.
Per sol·licitar-ho cal adreçar-se a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies.
L’interessat haurà de complimentar una instància i fer el pagament de la taxa corresponent abans de retirar la llicència d’utilització.

Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes seran exemptes
del pagament de la taxa però, de la mateixa manera, cal que sol·licitin el material amb una antelació mínima de 15
dies. Si no es respecten aquests terminis, l’Ajuntament no podrà garantir el subministrament del material sol·licitat.
Podeu consultar l’Ordenança Fiscal al web municipal www.subirats.cat/ordenances-i-reglaments/.

Regidoria
de
Sanitat

L’ICS ha dotat el consultori de Sant Pau
d’Ordal amb un DEA

Recentment l’Institut Català
de la Salut ha lliurat al consultori de Sant Pau d’Ordal un
desfibril·lador. Aquest aparell
estarà a disposició dels necessitats en l’horari d’obertura del consultori. L’ICS anirà
dotant tots els consultoris amb aquest aparell, així doncs
properament el rebran els consultoris d’Ordal i Lavern.
Què és un DEA?
Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un aparell
electrònic portàtil que diagnostica i tracta l’aturada cardiorespiratòria causada per una fibril·lació ventricular o una
taquicàrdia ventricular sense pols. Aquest aparell genera
una descàrrega elèctrica que aplicada abans dels deu minuts de l’aturada cardiorespiratòria pot reactivar la funció
cardíaca. Sincronitzat amb l’electrocardiògraf, col·locant
els elèctrodes sobre la caixa toràcica, provoca una descàrrega de corrent continu a una tensió de 200 a 400 volts
durant unes miŀlèsimes de segon.

Aquests aparells, a causa de la seva simplicitat, permeten que socorristes o persones inexpertes siguin capaces
d’utilitzar-los amb èxit, ja que facilita les indicacions de
forma verbal.
9
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Rècord de participació a la “V Cursa de les
Caves “ i a la “I Cursa de Muntanya Serralats”

Regidoria
d’Esports

L’1 de novembre passat es
va celebrar a la població de
Lavern (Subirats) la 5a Cursa
de les Caves i la 1a Cursa de
Muntanya Serralats, amb un
rècord absolut de participació
de tots aquests anys.

Aquest any vam tenir 357 inscrits repartits en tres curses:
100 corredors a 5 km, 134 corredors a la 10 km i 123 corredors a la cursa de 14 km de muntanya.
Els guanyadors de la cursa de 5 km van ser a la general
masculina Juanra Velázquez, amb un temps de 17:59, i a
la categoria femenina va ser Lídia Pérez, amb un temps
de 25:08. A l’apartat de locals en categoria masculina el
guanyador va ser Enric Prats, amb un temps de 24:03, i a
la categoria femenina la Dúnia Taboada, amb 27:37.

Vallejo, amb un temps de 1:03:24; el primer local va ser
Toni Lago, amb un temps de 1:15:28. A la categoria femenina la guanyadora va ser Mònica Ardid amb un temps
d’1:07:34, i la primera local va ser Gemma Rosines, amb
un temps de 1:30:33.

A la cursa de 10 km la general masculina va ser per a
Radouane Nour. amb un temps de 33:29; el primer local
va ser Albert Sardà, amb un temps de 38:43. En categoria femenina va guanyar Laia Conesa, amb un temps de
38:43, i la primera local va ser Violant Munné Vilà, amb un
temps d’1:01:53.

Des de l’organització volen donar les gràcies a totes les
entitats col·laboradores, a tots els voluntaris, Protecció
Civil, ADF Subirats i, com no, a tots els corredors, sense
ells tot això no podria ser possible!

La Cursa de Serralats a la seva primera edició va ser guanyada per Manuel Torres, amb un temps de 58:49, seguit
per Jordi Gómez, amb un temps de 1:02:33, i de Lucas

Moltes gràcies i fins a l’any vinent!

Diumenge 14 de febrer,
VIII Pedalada els Rocallons a Sant Pau d’Ordal

El proper diumenge 14 de febrer de
2016, a les 9.30 h del matí, és donarà
la sortida a la vuitena edició de la Pe-

dalada dels Rocallons, amb sortida i
arribada a Sant Pau d’Ordal. És una
pedalada de muntanya organitzada
pel Club Ciclista Rocallons, té una
dificultat mitjana-alta, i un recorregut
que transcorrerà pels camins i trialeres de la serra d’Ordal i l’entorn de
Sant Pau.
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Al final de la pedalada es farà entrega
de trofeus als guanyadors de les diferents categories, esmorzar i obsequi
per a tots els participants, a més del
sorteig de diferents lots de productes
de Subirats.
Més informació a www.manjisoft.com.
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Nico Rodríguez Martí, campió de Catalunya de trial
Després de l’última prova disputada
a Sant Fost de Campsentelles el 8 de
novembre passat, el nostre municipi
té oficialment tot un campió de Catalunya de trial. Es tracta del Nico Rodríguez Martí. Veí de la urbanització
Muntanya Rodona que, amb tan sols
5 anys, s’ha proclamat campió a la
categoria d’iniciació de la Copa Catalana de Trial Nens organitzada per la
Federació Catalana de Motociclisme.

mancant dues proves per a la finalització del campionat. Ha arrodonit
una temporada brillant en la qual, durant les deu proves que s’han disputat aquesta temporada, no ha baixat
del podi, amb la consecució de sis
primers llocs, tres segons i un tercer.
Des de la Regidoria d’Esports volem
felicitar el nostre jove veí per l’èxit
aconseguit. I animar-lo a continuar
amb la seva passió perquè aquest
sigui el principi d’una llarga carrera
plena d’èxits.

En Nico s’ha proclamat matemàticament campió de Catalunya de Trial

IX edició de la Cursa Solidària País del Cava 2015
Diumenge 23 d’octubre es va realitzar la novena edició
de la Cursa Solidària País del Cava, en la qual van participar 1.450 persones, i que va recaptar 15.438 euros,
rècord de recaptació de totes les edicions.
Els beneficis de la cursa, com cada any, s’han donat
íntegrament a la Marató de TV3, que aquest any estarà
dedicada a la investigació de les malalties metabòliques com la diabetis i l’obesitat.
Un any més l’Ajuntament de Subirats ha col·laborat en
aquesta cursa solidària amb un avituallament a l’alçada
del restaurant Sol i Vi, i amb el “gran premi Subirats
capital de la vinya”, que consisteix en un paquet de
visites enoturístiques per al millor equip femení, masculí i per a l’equip més nombrós. El guanyador han estat
l’Esportiu Penedès a les tres categories.

Segon campionat de Catalunya de Muntanya en categoria
scratx per a Francesc Munné
aquesta vuit vegades campió de Catalunya; sis al campionat de turismes
amb un cotxe molt inferior a la resta
de participants de la seva categoria,
i amb aquesta dues vegades en la
categoria scratx amb un monoplaça
que ha evolucionat i desenvolupat
amb corredors de molta experiència i molt coneguts com son en Dani
Solà, Nani Roma i Gerard Farrés. De
les quatre temporades disputades en
aquesta categoria ha estat dues vegades campió i dues sots-campió.
Francesc Munné, veí de Lavern, s’ha
proclamat campió d’automobilisme
del campionat de Catalunya en la
modalitat scratx.
Pilot amb molta experiència en el món
dels ral·lis de muntanya, ha estat amb

Aquesta temporada ha estat molt regular i no ha baixat del podi en les
deu curses disputades, ha guanyat
quatre curses, en cinc curses ha
quedat en segona posició i en una
cursa ha estat tercer. Aquesta regularitat l’ha fet proclamar-se campió de
11

Catalunya per segona vegada en la
categoria scratx.
Cal destacar una vegada més la gran
estima i el reconeixement que el nostre pilot subiratenc té dintre del món
dels ral·lis al nostre país i fora de Catalunya, sent un corredor molt estimat
i un reclam molt important per al públic assistent.
A l’entrevista realitzada a l’Ajuntament, el Francesc vol agrair tot el
suport rebut pels patrocinadors del
municipi i en especial de les Caves
Eudald Massana. Des d’aquí també
volem agrair que al seu vehicle porti
publicitat del nostre municipi de Subirats de forma totalment desinteressada.
Moltes felicitats, Francesc!

Poble

Regidoria
de
Cultura

Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista Tot Subirats trobareu la descripció d’un bé del nostre
patrimoni cultural.
Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, 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
patrimoni 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.

TORRE D’ORDAL / TORRE DEL TELÈGRAF ÒPTIC
UBICACIÓ
Ubicació: A la divisòria amb Cervelló, a uns 600 m de la
N-340, situada al port d’Ordal.
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Ruïnes
Titularitat: Pública

CLASSIFICACIÓ

Any: 1854
Estil: Contemporani
Segle: XIX
Estat de conservació: Dolent. Resten dempeus únicament les parets mestres.

Foto: M. Àfrica

Cal comentar que a la cartografia oficial aquest edifici
queda fora del terme municipal, mentre que a tota la
documentació consultada, la torre està descrita com a
pertanyent a Subirats.

DESCRIPCIÓ

Torre de dos pisos feta de pedra lligada amb calç i
fragments de totxo, arrebossada per la cara interna i
externa. Fa uns deu metres d’alt, amb base quadrada,
d’uns cinc metres de costat. La part inferior es presenta atalussada fins a una primera cornisa, i té tres espitlleres a cada costat. Per sobre d’aquesta cornisa,
l’obra és d’aparell vertical, coronat per un ràfec. Les
cares est i oest presenten dues finestres, una per cada
pis, mentre que a les façanes nord i sud no hi ha obertures. S’accedia a l’interior de la torre per la finestra del
primer pis, que en realitat era la porta, per mitjà d’una
escala de fusta. Es poden observar els encaixos de
bigues de fusta dels dos pisos de la torre des del seu
interior.

HISTÒRIA

Tenim notícies de l’existència d’una torre en aquest lloc
l’any 1640, en el context de la Guerra dels Segadors
La funció d’aquesta torre era de telègraf òptic, formant
la xarxa de comunicacions que anava des de València
a Barcelona, seguint primer la línia de la costa fins a
Sant Vicenç de Calders, i després la ruta del Penedès
pel coll d’Ordal.
El sistema de comunicació utilitzat des de la torre era
el de “Chape”, consistent en un pal de fusta ubicat al
terrat de l’edifici, a l’extrem del qual s’articulaven dos
rengles. Aquests rengles formaven angles determinats
entre ells i amb el pal, que formaven combinacions
interpretades com a missatges, que eren vistos des
d’una altra posició elevada. La torre actual, però, es va
construir l’any 1854.

Per arribar a l’emplaçament de la torre cal agafar el
trencall que surt de la carretera al peu de la torre de
guaita metàl·lica d’incendis forestals; un costerut corriol a tall de la pedrera ens hi deixa. Avui es troba a la
part superior d’un turó menjat per les màquines d’una
pedrera.

Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats
de la Diputació de Barcelona
12

Poble

67 desembre 2015

La Generalitat va presentar a Subirats els resultats de la
prospecció de la serra de Riés
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat
de Barcelona (UB), els ajuntaments dels dos municipis,
l’Institut d’Estudis Penedesencs i el Centre d’Estudis de
Subirats, ha comprès la prospecció de la zona i l’anàlisi de
les restes de la Guerra Civil que s’hi han localitzat.
La presentació dels resultats d’aquesta campanya a la
serra de Riés, que inclou l’estudi antropològic de les restes òssies i els materials vinculats amb el context bèl·lic
del 1939, i també la revisió dels testimonis orals i de la
documentació existent, va anar a càrrec de la doctora, antropòloga de la UAB i coordinadora de l’equip de treball,
Assumpció Malgosa; el doctor i arqueòleg de la UB, Joan
Sanmartí; l’historiador de l’Institut d’Estudis Penedesencs,
Xavier Esteve, i l’historiador del Centre d’Estudis de Subirats, Josep Mata.
Les tasques de prospecció han aportat un mapa detallat
on es localitzen més de 1.500 bales, restes de munició, i
altres elements de metall vinculats amb el context bèl·lic
de la Guerra Civil que permeten fer una interpretació dels
fets. A més, l’excavació arqueològica en diversos punts de
la zona ha permès constatar l’existència de dues fosses
diferents de les dues que es van localitzar el 2014. També
ha permès documentar i exhumar les restes d’un nombre
mínim de tres individus.

El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig, va presidir l’acte al Centre Agrícola
de Sant Pau d’Ordal el 23 d’octubre passat.
La Generalitat de Catalunya va presentar els resultats de
la prospecció duta a terme a la serra de Riés i de la recuperació i l’anàlisi de les restes humanes de la Guerra Civil
que s’hi han trobat.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals
ha desenvolupat enguany una actuació interdisciplinària a
la serra de Riés (Alt Penedès), entre els termes de Subirats
i Olesa de Bonesvalls. L’actuació, en col·laboració amb la

Informació facilitada pel Departament de Governació
i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya

Cavalcades de Reis a Subirats
Unes de les cites més importants que se celebren al nostre municipi des de l’àmbit cultural són les cavalcades de Reis, amb la col·laboració i el suport de moltes entitats.
Un any més l’Ajuntament de Subirats dóna suport a les diferent comissions de Reis que cada any organitzen
les cavalcades amb tot l’esforç i dedicació que això suposa.
SSMM els Reis Mags d’Orient visitaran els diferents nuclis en quatre cavalcades: Can Batista – Can Cartó –
Ca l’Avi, Can Rossell – el Pago – Cantallops - Sant Pau d’Ordal, els Casots – Lavern i Ordal.
Segur que els Reis vindran carregats de regals per als nens i nenes de Subirats, però sobretot repartiran il·
lusió i emoció en la nit més màgica de l’any.

Nova edició del taller de pares i mares
Regidoria
d’Ensenyament

La Regidoria d’Ensenyament
ha organitzat, un any més, un
taller adreçat a pares i mares
que consta de vuit sessions.

de febrer, 5 de març, 16 d’abril i 14 de maig), de 17 a 20
hores, a l’Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal.
La formadora és la Patricia Andrés Monteagudo, psicopedagoga i logopeda col·legida i coach sistèmica.

L’objectiu del taller és dotar
els pares i les mares d’eines
que ajudin a millorar les relacions familiars i entendre els
seus fills. Les sessions es realitzen en dissabte (24 d’octubre, 21 de novembre, 19 de desembre, 16 de gener, 20

El taller es complementa amb un servei d’acollida infantil
gratuït per a aquells pares i mares que hi han d’assistir
acompanyats dels seus fills.
A l’edició 2015/2016, hi participen 18 persones.
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Excursió a Calafell
El dia 3 de novembre tots els nens i
nenes de l’escola el Montcau d’Ordal vam anar al poblat ibèric de
Calafell, per aprendre moltes coses
sobre aquesta civilització que va
viure a Catalunya fa tants anys.
Els més grans juntament amb els
de quart, ens ho vam passar molt
bé i vam aprendre moltes coses
noves d’aquest poble tan antic,
com ara com vestien (fins hi tot

en vam disfressar un de nosaltres
amb robes iberes i li vam canviar el
nom pel de Vantor), també on vivien, com eren i com construïen les
seves cases, com i que comerciaven, què menjaven... i moltes altres
coses.
Els de tercer i els de cicle inicial
van aprendre com feien els sacrificis, l’escriptura, com teixien, com
era una casa...
Els més petits de
l’escola van conèixer una noia
que es deia Ortímbere, que era
una noia ibera,
i la seva amiga
Helena, que era
grega...
Després de dinar
vam anar a la
platja de Calafell
i vam jugar una

bona estona amb la sorra fins que
va ser l’hora de tornar cap a l’escola.
Va ser una excursió inoblidable.
Escola El Montcau d’Ordal

La Llibreta d’Escriptura a l’Escola Subirats de Lavern
cua de serp i 3 caps: un de drac,
un de lleó i un de cabra.
Té característiques dels éssers
dels quals està composta. El seu
hàbitat dependrà de la part dominant de la Quimera, ja que la part
de drac té preferència per viure individualment.
Des de fa cinc cursos els alumnes de l’Escola Subirats de Lavern
escriuen de manera habitual a la
Llibreta d’Escriptura. Aquest projecte es va iniciar amb l’objectiu de
millorar l’expressió escrita de manera transversal i en les diferents
llengües que des de l’escola es
treballen. Avui us convidem a llegir
una mostra de 3 tipologies textuals
d’alumnes de diferents edats.

Normalment s’alimenta de la carn
dels animals que caça, però en
l’època en què no n’hi ha, sobreviu
gràcies al seu cap de cabra, que
pot alimentar-se de l’herba dels
prats.

QUIMERA

Aquest ésser és extremament perillós durant un combat perquè les
seves urpes de lleó poden ferir
qualsevol home d’un tall. Poden
utilitzar també el seu cap de cabra
i les banyes per mossegar i donar
cops. Però el cap de drac és el
més temut dels tres, sobretot quan
llança foc.

La Quimera és un monstre mitològic amb cap de lleó, cos de cabra,

Li agrada acumular tresors, possiblement per part del drac, sense

• Un text expositiu d’Ot Barrera
de cinquè de primària:
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cap altre fi que fer muntanyes amb
ells. Aprofita les monedes dels
homes, elfs i més humanoides als
que ataca i mata per formar muntanyes d’or i plata.
A la Quimera la va vèncer l’heroi
grec Belerofonte.
• Un text instructiu d’Oriol
Gutiérrez de segon de primària:
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RACÓ DE LES ESCOLES
• Un text narratiu de Marina
Muñoz de quart de primària:
LA NENA DELS CABELLS
BLANCS I CURTS
Una vegada hi havia una nena que
sempre lluïa el seu cabell, però era
curt, raspós i tot blanc.
Però ella el volia tenir llarg i molt
suau, per aconseguir-ho va intentar de tot, la pobra.., però el cabell
no li creixia...

Fins que un dia, quan va anar a
dutxar-se, mentre s’eixugava el
poc cabell que tenia amb la tovallola, de sobte... cabell i més cabell!
Va baixar per les escales gairebé
volant i va dir als seus pares amb
un gran somriure: “Papa!, mama!
Mireu quin cabell que tinc!”
Què havia passat ? Doncs que una
fada havia fet màgia de la bona
perquè el cabell li creixés. I no era

pas un cabell qualsevol, no....Era
un cabell màgic! Quan ella li deia:
“Creix!”, el cabell creixia; quan li
deia: “Ara sigues de color rosa!” tot
el cabell li canviava de color.
A partir d’aquest moment va ser la
nena més feliç i contenta que us
podeu imaginar.
Escola Subirats de Lavern

RACÓ DE LES LLARS
La incorporació a la llar d’infants
La incorporació a la llar d’infants facilita que els nens i
les nenes estableixin relacions amb altres infants i diferents adults, ampliant la seva xarxa social i la de la seva
família, però, també fer front a noves situacions. Primer
de tot han de familiaritzar-se amb un nou context, que
té un ritme i una dinàmica propis. Han d’aprendre a
acceptar els nous companys de joc, a conviure i a relacionar-se amb ells, i a compartir amb ells l’atenció i la
cura de la persona educadora, les joguines, l’espai, els
seu temps, les seves experiències vitals...

Per l’educadora l’arribada de nous infants demana establir noves relacions i facilitar nous vincles. Cal mostrar afecte als infants i a les seves famílies tenint en
compte que és la primera vegada que moltes famílies
passen per aquest procés, perquè, tot i que per les
educadores aquestes situacions es reprodueixen cada
any, els infants i les famílies són sempre diferents i, per
tant, cap procés d’adaptació és igual.
Les educadores de les llars d’infants municipals

Per a les famílies, la incorporació del fill/a també suposa canvis importants. A la llar rebrà altres influències i,
per tant, aprendrà altres coses i establirà nous vincles,
fora de l’àmbit familiar.
Han d’acceptar que durant la seva estada a la llar d’infants estan sota la responsabilitat de les persones educadores, sense per això deixar de ser responsabilitat
de la família, i que a partir d’ara compartiran l’educació
de l’infant.
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Èxit de participació i assistència a l’11è
Subirats Tasta’l

Una proposta enoturística
i gastronòmica
atractiva, activitats d’oci per a petits i grans i un temps immillorable
van aconseguir que la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal s’arribés
a omplir de centenars de visitants
el diumenge 29 de novembre, en la
celebració de l’11è Subirats Tasta’l.
Les noves activitats complementàries d’aquesta edició, com la
demostració d’oficis antics, el tast
guiat, la ruta amb bicicleta elèctrica
o l’animació teatral de carrer, van
ser un atractiu potent per atraure
els visitants que van passejat pel
centre de Sant Pau d’Ordal envoltats d’un ambient festiu i familiar.

Els assistents, que també van
poder gaudir d’una proposta cultural de qualitat amb les visites al
Museu d’Esperanto de Subirats o
l’exposició de fotos de Subirats i
del Penedès a càrrec de M. Rosa
Ferré, van fer que l’onzena edició
de la mostra esdevingués tot un
èxit de participació i assistència.

Cellers, restauradors, elaboradors
i artesans van oferir els seus productes de proximitat i qualitat en
una jornada en la que es van servir
més de 2.500 degustacions.
L’organització està molt satisfeta
amb els resultats i ara espera la
valoració dels expositors per plantejar la propera edició de la mostra.

Pla d’ocupació
L’Ajuntament de Subirats, mitjançant un conveni signat
amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, ha contractat
una persona en un nou Pla d’ocupació dins el programa
Treball i Formació, subvencionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i destinat a persones en atur, majors de 45
anys, que han exhaurit la prestació per desocupació i/o el
subsidi.
La persona contractada es va incorporar el 16 de novembre passat i realitza funcions d’auxiliar administrativa a les
oficines de l’Ajuntament. La durada del seu contracte és
de sis mesos i combina l’experiència laboral amb diferents
accions formatives.
16
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L’Ajuntament de Subirats incorpora nous
tràmits en línia
L’Ajuntament de Subirats ha incorporat la possibilitat de realitzar nous tràmits electrònics
des del web municipal (www.subirats.cat) mitjançant la Seu Electrònica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

D’acord amb la Llei de transparència, s’ha posat a l’abast del ciutadà el tràmit “sol·licitud
d’accés a la informació pública”. Aquest tràmit també es pot realitzar presencialment
adreçant-se a l’Ajuntament en l’horari d’atenció al públic.
Igualment, amb la idea d’apropar l’administració a les empreses i emprenedors, també s’han incorporat els tràmits
de “comunicació prèvia d’obertura”, “declaració responsable d’obertura” i “sol·licitud informe previ en matèria
d’incendis”.
Aquests nous tràmits se sumen als tres que ja estaven disponibles: instància genèrica, cita amb càrrec electe o
tècnic municipal i queixes, suggeriments i propostes.

Actes de commemoració del 25 de novembre
Regidoria
d’Igualtat i
Ciutadania

tifeixista, ha estat guardonada enguany amb la Medalla
d’Or de la Generalitat amb motiu del seu centenari. Com a
homenatge extensiu a totes les persones que van patir les
conseqüències de la guerra, la dictadura i l’internament
en camps d’extermini, la Generalitat ha declarat l’any 2015
com a any Neus Català. L’Ajuntament de Subirats, com
a homenatge, va penjar el seu retrat a la sala de plens al
mes de març, en un acte promogut per l’Agrupació Activa
de Subirats.

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Subirats s’han promogut diferents
actes per commemorar el 25
de novembre com a dia internacional per a l’eliminació de
la violència de gènere.

L’origen de la celebració
d’aquest dia, declarat per l’ONU al 1999 com a Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, es remunta a l’any
1960, data en la qual van ser assassinades tres de les
germanes Mirabal, activistes polítiques contra la dictadura
de la República Dominicana, a mans de la policia secreta
de Rafael Trujillo.

Dins els actes programats, el dia 20 de novembre va tenir
lloc al Centre Agrícola de Sant Pau el videofòrum sobre el
documental Menopausa rebel, sobre la vida de Thérèse
Crec, de 85 anys, militant i feminista que ha promogut un
innovador projecte de convivència per a dones de més de
65 anys.

Els actes celebrats, dues xerrades als ateneus agrícoles
d’Ordal i Lavern els dies 7 i 22, respectivament, es van
centrar en la figura de Neus Català, a càrrec de la periodista subiratenca Rosa Vendrell. Neus Català, supervivent
del camp nazi de Ravensbrück, activista i lluitadora an-

El dia 23 de novembre es va realitzar el taller “Reinventant la publicitat” a les tres escoles del municipi, on es va
proposar un reescriptura dels espots publicitaris amb una
lectura crítica dels estereotips sexistes que contenen.
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Benvinguts
a Subirats!

Enguany destinem aquest espai dins la revista municipal a donar la benvinguda a
nascuts al nostre municipi el 2015. És el nostre desig compartir amb tots vosal
naixement d’aquests petits subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els
cipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança és un
societat.

EDITH BELGHIRAN CASANELLAS
02/01/2015
Can Rossell

ELSA MONSERRAT ESTEVA
12/01/2015
Els Casots

ÈLIA LÓPEZ MORIANO
20/01/2015
Can Rossell

JOSEP VENDR
30/01/
Els Ca

QUIRZE VENDRELL ROSELL
17/04/2015
Sant Pau d’Ordal

ROGER PRATS BENACH
28/04/2015
Ordal

XAVIER FÀBREGAS SANTACANA
08/05/2015
Lavern

ROC VENDRELL
20/05/
Ord

MAR GARCIA RAMÍREZ
07/08/2015
Can Cartró

ARÉS MARISCAL REINA
12/09/2015
Lavern

MAX ESCOFET BOLET
16/10/2015
Can Cartró

ASIER BAUTI
16/10/
Urb. Can

als 24 nens i nenes
ltres la il·lusió pel

Des d’aquí felicitem a les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge
tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

s racons del munina tasca de tota la

(Aquest són els nens i les nenes nascuts fins al dia 30 de novembre del 2015, data en què s’ha tancat l’edició
de la revista. Els nascuts després d’aquesta data i fins al 31 de desembre sortiran al proper número de la
revista municipal.)

RELL CANTERO
/2015
asots

L ALMODÓVAR
/2015
dal

ISTA ESTEVE
/2015
n Rossell

DAVID TORT LOMAS
02/03/2015
Urb. Casablanca

JORDI ÁLVAREZ CASANOVAS
15/03/2015
Lavern

JOSEP MICOLA RODRÍGUEZ
04/04/2015
Lavern

NARA RUIZ FONTANA
08/06/2015
Ca l’Avi

CESC ARRANZ RAVENTÓS
08/06/2015
Sant Pau d’Ordal

ARIADNA JOVÉ FARRAN
16/06/2015
Can Cartró

JOANA ROSELL LLORET
06/11/2015
Lavern

ELISSA LLORET CHIAPPELLA
09/11/2015
Lavern

HÉCTOR MILLÁN SÁNCHEZ
18/11/2015
Urb. Casablanca

Poble
Inici de curs
El 14 de setembre passat
van començar les classes de
dinamització sociocultural i
també les de gimnàstica per
a la gent gran. En l’actualitat
hi ha vuit nuclis on es desenvolupen aquestes activitats.
Tant les classes de dinamització com les de gimnàstica
són fonamentals per al desenvolupament d’una vida plena
i activa de la nostra gent. Són una eina imprescindible,
tant per al manteniment físic com el social, aportant qualitat de vida a les persones grans que poden conservar i
incrementar, mitjançant les diferents activitats que es desenvolupen, un considerable grau d’autonomia personal.

Regidoria
de Gent
Gran

Regidoria de
Gent Gran

Xerrada sobre “El bon ús
dels medicaments”

Pendent de l’aprovació del pressupost del proper
any 2016, des de la Regidoria de Gent Gran s’ha
proposat augmentar les hores setmanals de classes
tant de la dinamitzadora social com de gimnàstica
que s’ofereixen a la gent gran als diferents nuclis
de Subirats. Aquesta proposta recull la demanda
de moltes de les persones usuàries d’aquests serveis que veuran incrementades les hores d’atenció, fet que suposarà una millora en la seva qualitat
de vida.

Els dies 15 i 29 d’octubre va tenir lloc a Can Cartró la xerrada sobre “El bon ús dels medicaments”,
impartida pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona dins el “Programa d‘educació sanitària de la
gent gran”. La xerrada, realitzada per Sílvia Jiménez, va clarificar molts conceptes al voltant dels
medicaments, així com la forma més adequada de
prendre’ls. El col·lectiu de la gent gran, entre el qual
amb freqüència hi ha una polimedicació, és un grup
prioritari en la promoció del bon ús dels medicaments. Des d’aquest programa se’n potencia l’ús
racional i adequat.

Regidoria
de
Joventut

Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i
Altres Drogues (SAFAD)

El Servei d’Assessorament
Familiar sobre Alcohol i altres
Drogues (SAFAD) és un servei presencial d’informació,
orientació i assessorament
sobre qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació
amb el consum d’alcohol i altres drogues.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona, sigui jove o no, que tingui dubtes
sobre drogues. A qualsevol mare o pare (o altre familiar)
davant del consum del seu fill o filla.
Com accedir-hi?
Demanant cita prèvia al tel. 931 184 005, de dilluns a divendres, de 10 a 15 h.

Aquest servei és un pas més del Pla de Drogues de Vilafranca (Indrogs) i el Pla de Drogues de l’Alt Penedès
(Efecte D) que impulsen accions i recursos útils per al foment de l’actitud crítica i responsable davant determinats
comportaments que poden suposar un risc per a la salut.

Quin dia i on?
Tots els dimarts (i dilluns quinzenalment) de 17 a 19, al
CAP Alt Penedès (Pl. Penedès, 1) de Vilafranca del Penedès.

Aquest servei és totalment gratuït i confidencial.
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Reunió de la Taula Política Comarcal de Joventut de l’Alt
Penedès
El dijous 5 de novembre es van reunir els nous regidors
i regidores de Joventut convocats per la Conselleria de
Joventut del Consell Comarcal i amb el suport de la Coordinació Territorial de la Direcció General de Joventut.

Diversos regidors i regidores assistents a la Taula van
demanar al conseller Xavier Lluch que des del Consell
Comarcal es garanteixi que les actuacions que es duen
a terme als instituts d’educació secundària adoptin una
visió comarcal que garanteixi la igualtat d’oportunitats de
les persones joves, la cohesió social i l’equilibri territorial. Actualment el Servei Comarcal de Joventut treballa en
18 projectes: Forma’t (inserció laboral de joves amb baixa
qualificació), protocols d’orientació en temes d’emancipació juvenil, assessoria acadèmica i laboral, assessoria de
mobilitat internacional, Catàleg de suport als instituts, Pla
comarcal de drogues, Punt mòbil de salut, Projecte comarcal d’activitats formatives, Catàleg d’activitats, portals Treballateca.cat i Dinamo.cat, Xarxa d’equipaments juvenils,
Xarxa d’aules d’estudi, projecte Patis Oberts (oci nocturn),
Taula Política Comarcal i Taula Tècnica Comarcal de Joventut, accions de formació per a professionals i Oficina
Jove de l’Alt Penedès.

La Taula Política Comarcal de Joventut és l’encarregada
d’establir les línies estratègiques generals de les polítiques de joventut comarcals. La Taula estableix les prioritats (que es recullen en el Pla d’Actuació Comarcal de
Joventut) i les trasllada a la Taula Tècnica Comarcal de
Joventut per tal que els tècnics i les tècniques les desenvolupin en els diferents municipis.
Com que era la primera sessió des que es van constituir
els nous ajuntaments i, per tant, hi havia molts regidors i
regidores que desconeixien la dinàmica de les polítiques
comarcals de Joventut, la primera sessió de la Taula Política va servir per presentar el Pla d’Actuació Territorial de
Joventut de l’any 2016 de la Generalitat de Catalunya i els
programes d’actuació que el Consell Comarcal ofereix als
municipis de l’Alt Penedès en matèria de joventut.

A la reunió de regidors i regidores de Joventut hi va assistir també el coordinador territorial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat i director de programes
de l’Agència Catalana de Joventut, Oriol Martín. Martín va
insistir en el benefici que comporta a tots nivells la mancomunació dels recursos i les polítiques de joventut i va
animar els ajuntaments que encara no han signat convenis
de col·laboració en matèria de joventut amb el Consell Comarcal a fer-ho al llarg dels propers mesos. El coordinador
territorial va per fer una molt bona valoració del funcionament de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, que dóna servei a
totes les persones joves de la comarca, i de la seva capacitat de descentralització.

Xavier Lluch, conseller comarcal de Joventut, va explicar
que l’objectiu pel qual es treballa des del Consell Comarcal és per arribar a signar convenis de col·laboració amb
la totalitat dels ajuntaments (actualment el Consell Comarcal té signats convenis de programes compartits amb 8
ajuntaments i convenis de professionals compartits amb
7 ajuntaments). Es tracta “que els serveis oferts des del
Consell Comarcal, amb el suport de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat, puguin ser aprofitats per tots
els joves, independentment del municipi on resideixen,
per tal que puguin afrontar amb més garanties d’èxit els
reptes que els presenta la societat actual”.

Activitats del Subijove d’Ordal

Divendres 27 de novembre es va realitzar una sortida
a l’Indoorkarting de Vilafranca del Penedès, que va
comptar amb la participació de disset joves del muni-

cipi. La Regidoria de Joventut va subvencionar part de
la despesa d’aquesta sortida per facilitar la participació dels joves.

Horari del Subijove - Ordal
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h
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Regidoria
de
Benestar
Social

Els
tal l e r s
per als
grups de
suport
i ajuda
mútua
per a vetlladors
no professionals es vénen treballant
des de l’any 2013, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i
a través de la Creu Roja.
L’objectiu d’aquest taller és evitar la
sobrecàrrega de la cura i aprendre
a cuidar-se a si mateix, fer front a la
soledat i l’aïllament, i disminuir l’es-

très. S’aborda tot un temari per tal de
poder donar eines per ajudar a resoldre inquietuds i dubtes personals en
la seva tasca quotidiana. Valorar la situació de crisi personal en què s’han
trobat pel fet d’haver hagut d’adaptar-se al seu nou rol de vetllador, un
cop ha aparegut la malaltia dels seus
cuidats, les conductes i aspectes que
menys agraden, l’aparició d’estats
d’ansietat i sentiments depressius...
Tot això de cara a poder observar
amb una mica de distància la seva
tasca de cura i atenció i separar-ho
de la seva persona, del seu “jo” personal que segueix existint i que han
de cuidar, perquè sols podran fer una

bona feina de cura i atenció si ells,
com a persones, es poden gestionar
millor dins el seu tarannà quotidià.
També es treballen tècniques de relaxació, de resolució de conflictes,
de millorar la comunicació amb els
altres, consideracions de com funcionem les persones, temperament,
caràcter, la personalitat, conceptes
per a un bon auto coneixement que
afavoreixi l’auto cura personal i un millor benestar.
Aquest any el taller s’ha dut a terme
entre els dies 16 d’octubre i 18 de desembre. En total s’han fet 10 sessions
amb 11 participants.

Beques escolars municipals
Com cada any, per donar resposta a les dificultats econòmiques detectades al municipi i que cada cop afectaven a un nombre més important de famílies, s’han
obert tres línies de beques dedicades a alleujar el cost
econòmic de les activitats dels infants al municipi.

rantint la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit, l’any
2013 es van iniciar al municipi les beques per a la pràctica esportiva.
A aquesta convocatòria es poden acollir tant infants
menors de 18 anys, com persones grans o amb discapacitat que practiquin esport per prescripció facultativa i que els representi una millora en el seu estat de
salut.

Beques escolars municipals
Aquesta línia de beques és la més antiga de les tres,
es va iniciar el curs 2009/2010 en detectar que van desaparèixer les beques d’altres administracions i encara
hi havia dificultats econòmiques importants per part de
les famílies. És en aquest moment que des de l’Ajuntament s’aposta per obrir una línia de beques per donar
resposta a les famílies del municipi

Enguany s’han recollit un total d’11 sol·licituds, que corresponen a 15 infants i un adult del municipi. De totes
les sol·licitud presentades, se n’han aprovat 9 i les 2
restants s’han denegat per no complir amb els requisits establerts en la convocatòria, destinant a aquestes
beques un total de 1.000 €.

Durant aquets anys s’han anat adaptant les bases a la
realitat detectada, per aquest motiu el 2013 es va obrir
la convocatòria a alumnes d’ESO, podent-se beneficiar
de les beques totes les famílies amb menors en edat
d’escolarització obligatòria. Seguint aquesta lògica el
2014 es van fer canvis en el barem de concessió per tal
que, novament, pogués accedir a les beques un major
nombre de famílies.

Beques per a menjador de llar d’infants
Les beques per a menjador de la llar d’infants municipal vénen donades per una subvenció de la Diputació
de Barcelona amb l’objectiu d’ajudar que les famílies
en una situació més desfavorida 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 facilitar 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.

En la convocatòria 2015/2016 s’han recollit un total de
31 sol·licituds, que corresponen a 52 infants del municipi.
De les sol·licituds entregades se n’han aprovat 22, i les
9 restants han quedat excloses o bé per no aportar la
documentació requerida o per superar els ingressos
establerts a la convocatòria.
L’Ajuntament ha destinat a aquesta convocatòria un
total de 3.617,50 € repartits entre els 39 infants bonificats.

Aquest any s’ha recollit una sol·licitud en aquest concepte.
Donat que és la Diputació qui marca els criteris a l’hora
de fer la despesa dels diners, l’import restant es dedica
a donar suport en l’alimentació a aquelles famílies amb
infants que tenen dificultats econòmiques.

Beques per a la pràctica esportiva
Amb la intenció de fomentar la pràctica esportiva i els
hàbits saludables entre les famílies del municipi, tot ga-
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Projecte “Apropa’t a la diversitat”
Tal com vam comentar a l’últim número de la nostra revista, el projecte
“Apropa’t a la diversitat” continua funcionant a Subirats durant aquest curs
2015/2016.
Des de l’Ajuntament i amb la col·
laboració de les institucions del municipi, s’han programat unes quantes

activitats a les quals podran participar pares i alumnes, petits i grans.
Al mes de desembre i amb l’arribada de les festes de Nadal, a l’escola El Montcau d’Ordal, i amb la col·
laboració de l’Ajuntament, es farà el
taller de dolços marroquins per als
alumnes als quals tots els pares estaran convidats a participar-hi.

Al mes de gener, i al mateix centre,
es tornarà a realitzar una altra sessió
d’aquestes galetes.
Al mes d’abril, i com cada any, es
faran tallers de manualitats de Sant
Jordi fetes pels pares i alumnes de
cicle superior de l’escola El Montcau.

L’acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats a la Mediterrània
El món local català ha manifestat la seva preocupació
per la crisi humanitària en matèria de refugi que està
tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.

• Ocupació
• Atenció psicològica
• Assistència jurídica
• Traducció i interpretació
•P
 rimera acollida en territori nacional i llocs fronterers

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000
persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la
majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de
Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant
els propers dos mesos.

RECOMANACIONS:
Recollida de material:
De moment, es desaconsellen les campanyes de recollida de materials de qualsevol tipus. Són més efectives
les aportacions econòmiques perquè les entitats especialitzades puguin adquirir els materials necessaris
adequats a cada circumstància.

El mes de setembre passat la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Immigració, va
crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, com a òrgan d’assessorament, de participació i
de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen
en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de
protecció internacional o refugiades a Catalunya.

Si voleu fer aportacions privades ho podeu fer a través
dels comptes corrents del Fons Català de Cooperació:
•T
 ríodos Bank
Codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510

Encara no se sap la xifra total de persones refugiades
que arribaran a Catalunya i, per tant, no se sap quantes n’arribaran a cada municipi, però en qualsevol cas
l’arribada serà progressiva.

•C
 atalunya Caixa
Codi IBAN: ES87 2013 0500 1402 1395 4220
•C
 aixaBank
Codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627

Algunes de les persones refugiades arribaran amb la
condició d’asil reconegut. Això vol dir que tindran dret
a treballar des del primer dia. En el marc del Programa de Reubicació de la UE de persones refugiades,
aquestes arribaran de forma legal al territori estatal per
tal de tramitar les seves sol·licituds d’asil segons marca
la Llei 12/2009, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

Acollida de persones refugiades en famílies:
En principi, l’acollida no serà viable en famílies ja que
es tracta d’un procés a llarg termini que requereix, per
la situació en què es troben aquestes persones que
arriben o arribaran a Catalunya, un seguit de recursos
i dispositius d’acompanyament que no es poden desplegar en una casa particular. Per exemple, l’acollida
d’aquestes persones és radicalment diferent a l’acollida de nens sahrauís que moltes famílies fan cada estiu
al nostre país.

L’acollida de persones amb necessitats de protecció
internacional (sol·licitants d’asil, refugiats, apàtrides...)
requereix la seva incorporació a serveis/programes
d’atenció multidisciplinar/multidimensional. Els més rellevants són:

Ja existeix un sistema d’acollida de refugiats i és important que s’articuli coordinadament per tal de no crear
xarxes paral·leles que podrien generar descoordinació
i desigualtat.

• Informació i orientació
• Intervenció social
• Acollida temporal
• Ajudes econòmiques

Per més informació de tota la campanya a nivell català:
http://monlocalrefugiats.weebly.com/
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Cooperació i solidaritat

Ajuts per a gent gran i
persones discapacitades

L’Ajuntament ha previst en el pressupost de l’any una
partida destinada a finançar actuacions de cooperació
al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels
països més desfavorits. Aquests ajuts i/o actuacions es
faran a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organització formada per ajuntaments catalans i
altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells
comarcals i mancomunitats), que destinen una part del
seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països
més desfavorits.

Aquest any, la Diputació de Barcelona ha concedit
una subvenció per import de 24.657,74 € destinada
al programa complementari de cohesió social.
En aquesta línia, des de l’Ajuntament de Subirats
s’ha prioritzat aquesta convocatòria amb l’objecte de
concedir ajuts econòmics per alleugerir la despesa
de les persones majors de 65 anys i persones discapacitades en els arranjaments a la llar i adquisició
d’ajudes tècniques.

El Fons Català gestiona de forma conjunta els recursos
econòmics aportats per les institucions associades, fet
que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels
projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que
faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i
les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments. Amb les seves actuacions també promou, tant al
nostre país com als països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els
valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot
finançant projectes que prioritzen la participació directa
de la població beneficiària i donant suport a projectes de
sensibilització i educació realitzats per les associacions
del nostre país.

En total s’han atès 20 sol·licituds. D’aquestes, s’han
aprovat 28 ajuts econòmics destinats a les despeses
originades per les obres d’arranjament de les llars
habituals de les persones grans i discapacitades, i
en ambdós casos, amb dificultat de mobilitat per tal
de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat,
higiene i habitabilitat mínimes, que han estat realitzades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 d’octubre
de 2015. Han estat objecte d’aquests ajuts: la construcció de rampes, adaptació de banys, instal·lació
d’ascensors... I també, s’han aprovat ajuts per a les
despeses originades per l’adquisició d’ajudes tècniques que facilitin el desenvolupament de l’autonomia
i millorin la qualitat de vida dels destinataris, que han
estat realitzades de l’1 de gener 2011 al 31 d’octubre
de 2015. Aquests ajuts han consistit en bonificacions
per comprar barres agafadores, audiòfons, cadires
adaptades, etc.

Al darrer Ple l’Ajuntament va aprovar una moció d’ajuda
d’emergència als camps de refugiats sahrauís de Tindouf
(Algèria) per la catàstrofe humanitària que viuen després
de les pluges torrencials del mes d’octubre passat i vehicularà el seu ajut a través de la campanya d’emergència
que es dugui a terme a través del Fons Català de Cooperació.

Patronat
de
Turisme

Posada en marxa de les obres del nou
equipament turístic a l’estació de Lavern

A l’estació de tren de Lavern,
han començat les obres de
l’edifici que acollirà el futur hub
del cicloturisme al Penedès.
Amb aquest projecte l’Ajuntament de Subirats, amb la col·
laboració de la Diputació de
Barcelona, vol oferir diversos serveis vinculats a la bicicleta
i l’entorn natural i paisatgístic. En aquest edifici es preveu
instal·lar el servei de lloguer de bicicletes, que actualment
s’està oferint des de l’oficina de turisme de Subirats.
El futur hub de bicicletes vol esdevenir un nou centre de
dinamització turística per al municipi i el Penedès, es proposarà una oferta d’activitats i serveis integrats amb l’entorn i sostenible amb el medi ambient. El nou equipament
ubicarà la gestió del lloguer de bicicletes elèctriques i convencionals, i serà l’inici de circuits i rutes pel municipi i el
Penedès, també tindrà un punt d’acollida al visitant amb
servei d’informació de l’oferta turística de la comarca.

magatzem de bicicletes, recepció, oficines i un espai polivalent per la posada a punt de les bicicletes.
La construcció del nou edifici, s’han finançat a través de
l’Ajuntament de Subirats amb una subvenció rebuda de
la Diputació de Barcelona. Les obres estaran acabades
abans de finalitzar l’any, i després començaran les obres
per adequar la zona de l’aparcament de l’estació del tren.

L’edifici de planta baixa, té dues estructures i una superfície total de 130 m2 aproximadament, comptarà amb un
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Periodistes dels Països Nòrdics visiten Subirats
i els escumosos elaborats a Subirats hi eren presents. A
la tarda es va organitzar un petit recorregut amb bicicleta
elèctrica Bikemotions per l’entorn de Sant Pau d’Ordal, fins
a arribar al celler Albet i Noya on realitzaren una visita guiada a les vinyes i al celler, amb un tast final de tres productes. Els periodistes van emportar-se una bona impressió de
Subirats, destacant el seu paisatge vitivinícola i l’elaboració
de productes de qualitat. A la tarda van continuar el seu
viatge cap a la destinació internacional de Sitges.
Press trip, com s’anomenen els viatges de prospecció en
els quals periodistes coneixen els productes i serveis d’una
destinació, és una oportunitat immillorable per poder presentar personalment i millor el nostre municipi i les nostres
empreses. Aquest press trip ha estat un èxit i ja hem tingut
els primers resultats, concretament un reportatge editat a
Dinamarca en el qual s’ha publicat un article extens de
les activitats, la gastronomia i els vins dels indrets visitats.

El 19 de setembre passat, El Patronat de Turisme de Subirats va col·laborar amb la Diputació de Barcelona en una
acció de promoció destinada al mercat nòrdic, en la qual
periodistes de mitjans de comunicació especialitzats en
enoturisme i gastronomia van visitar la DO Penedès i altres
denominacions d’origen de la província de Barcelona. Els
periodistes participants a la jornada varen arribar al migdia
a Subirats, després de visitar Can Sala, la Freixeneda i el
Centre d’Interpretació del Cava. Se’ls va donar la benvinguda al restaurant Cal Pere del Maset, on van degustar un
menú gastronòmic en el qual el préssec d’Ordal, els vins

La premsa internacional no és la primera vegada que
fa menció de la gastronomia de Subirats i del Penedès.
Sense anar més lluny el restaurant Cal Xim ha estat destacat en un article de la revista més important i influent dins
del món del vi, la nord-americana Wine Spectator. L’article, del periodista Robert Camuto, va ser publicat el mes
d’octubre, i fa menció del restaurant de Sant Pau d’Ordal
al reportatge “Classic Catalan”, que convidava els lectors
a fer un viatge de Barcelona a Tarragona fent parada a Sitges, el Penedès i altres destinacions de la Costa Daurada.

La Unió Excursionista de Sabadell visita Subirats
El 26 de setembre passat, 42 socis
de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) van visitar Torre-ramona
i el Castell de Subirats. Els excursionistes van realitzar part del traçat de la ruta vitivinícola número 1,
que s’inicia a l’Oficina Vitivinícola
de Lavern-Subirats, on se’ls va fer
la rebuda. Després, van arribar al
castell de Subirats on van gaudir
de la visita guiada i van poder descansar les cames a les boniques
terrasses del castell. Tot seguit,
van reprendre el camí i van baixar
pel sender que porta fins a Torreramona on també van fruir de la
ruta guiada “Torre-ramona, sorprenent i misteriosa”, visitant l’església
de Sant Joan Sesrovires, el Palau
Gralla i la Confraria del Cava, d’on
s’acomiadaren amb una copa de
cava. En acabat, es van dirigir al
Cafè de l’Ateneu Agrícola de Lavern, on van dinar una graellada de
carn abans de retornar a Sabadell.

Aquesta excursió s’emmarca en el
Cicle de Passejades Vitivinícoles
que organitza la UES i que van titular “Subirats, un castell entre vinyes”. Les Passejades Vitivinícoles
de la UES responen a la inquietud
per conèixer els paisatges i la cultura que conformen la rica diversitat
de les DO catalanes, tal com ens
expliquen els organitzadors: el vi
forma part de la cultura, la tradició i
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el paisatge de Catalunya des de fa
més de 2.300 anys. De llavors ençà,
els ceps, les vinyes i els cellers han
configurat l’entorn i s’han convertit
en formes de comerç, desenvolupament cultural i cohesió social.
Val a dir que, des de la UES, es
va agrair i felicitar el Patronat de
Turisme de Subirats i els seus col·
laboradors per l’agradable jornada
que van passar al municipi.

Poble
Col·laboració de M. Rosa Farré amb l’Ajuntament i
el Patronat de Turisme
La fotògrafa vilafranquina M. Rosa Ferré ha signat un
acord de col·laboració amb l’Ajuntament i el Patronat
de Turisme de Subirats. Aquest conveni implica una
estreta col·laboració entre les dues parts pel que fa a
la difusió de fotografies del municipi: M. Rosa disposa d’un immens fons d’imatges de Subirats, les quals,
a partir d’ara, podran ser usades a les pàgines web,
xarxes socials i altres canals de comunicació de l’Ajuntament i del Patronat. M. Rosa Ferré cedeix de manera
gratuïta les imatges de Subirats, tot mantenint-me els
drets i l’autoria.
A part d’aquesta col·laboració, M. Rosa Ferré també
va tenir el seu espai d’exposició fotogràfica durant el
Subirats Tasta’l d’enguany. Dissabte 28 de novembre,
al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal, es va presentar
el llibre Calidoscopi, del qual n’és coautora junt amb
Isabel de Pilar Valero. Es tracta d’un llibre de poesia
i fotografia, centrat en el paisatge del Penedès, que
és el fil conductor de les imatges exposades durant el
Subirats Tasta’l.

el nostre territori vitícola. En relació a aquesta tasca, la
M. Rosa explica: “Tinc la sort de viure entre vinyes, rodejada d’aquest meravellós paisatge que va canviant
contínuament, i fotografiar en tot moment els seus colors i gaudir de les seves olors, però també sento passió per localitzar el magnífic romànic català que tanta
història aporta al nostre paisatge. Viure al Penedès és
un regal i poder captar diàriament la seva essència és
un privilegi.”

M. Rosa és una experimentada fotògrafa de la temàtica
vitivinícola i ha col·laborat amb diversos projectes relacionats amb el món de la vinya i el vi. Les “Postals del
Penedès” en són un bon exemple: es tracta d’una col·
lecció de postals amb imatges d’indrets del Penedès
on s’observen els paisatges agrícoles que defineixen

Si voleu conèixer més sobre aquesta fotògrafa apassionada del Penedès, les seves publicacions, col·
laboracions, exposicions i premis, visiteu el seu web:
www.mariarosaferre.cat

Professors i mestres de l’Alt Penedès
coneixen la Ruta Escolar de Subirats
fauna d’un bosc mediterrani. A banda
de conèixer la ruta escolar, el grup
també va fer una parada a l’àrea de
pícnic de la Font Clara, i va visitar les
barraques de pedra seca més properes a Can Maristany, on van escoltar
les explicacions tècniques d’aquests
elements arquitectònics tan arrelats
al nostre territori.
La caminada va acabar al voltant de
la una a l’estació, on els docents van
agafar el tren de tornada a Vilafranca.
El dissabte 17 d’octubre, més de 50
mestres i professors de la comarca
van fer un viatge de prospecció per
conèixer una part del municipi i l’oferta d’activitats per a escoles de l’Aula
de Natura de Subirats, La Puput.
El grup va sortir amb tren de Vilafranca del Penedès i a les 9.15 h van
arribar a l’Estació Vitivinícola de La-

vern, on després de la benvinguda
van començar la ruta vitivinícola 6 de
Subirats.
La sortida, amb un clar component
pedagògic, va ser implantada pels
educadors Marc i Elisenda, que van
acompanyar al grup per la ruta escolar de Lavern, un itinerari didàctic
sobre la vinya, els préssecs i la flora i
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Aquesta sortida s’emmarca dins del
Pla de Formació de l’Alt Penedès, en
el qual els serveis educatius organitzen activitats amb el nom de “Coneguem l’entorn”. L’objectiu és facilitar
el coneixement de l’entorn més proper en l’àmbit arquitectònic, paisatgístic i humà a professors i mestres,
amb la finalitat de conèixer el territori
i fer futures sortides interessants amb
els alumnes de primària i secundària.
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Fira de la Garlanda d’Ordal
El segon cap de setmana d’octubre ja és una data assenyalada al calendari de molts. Un any més, i per tercera vegada consecutiva, la Fira de la Garlanda d’Ordal ha
estat un èxit rotund, assolint –i amb escreix– l’objectiu de
potenciar el comerç artesanal local i de proximitat.

Totes les activitats van anar com estava previst, i no hi
va faltar gent que hi volgués participar; des de la passejada botànica pels voltants del poble fins a la batucada,
passant per les rutes amb bicicleta, els ponis, el taller de
màgia o la cercavila de capgrossos.

Un diumenge que es despertava entre rajos de sol, una
participació altíssima d’expositors i artesans –gairebé mig
centenar– i més d’un miler de visitants de la comarca i
d’arreu de Catalunya, van ajudar al fet que l’11 d’octubre
tot sortís rodat.

Finalment, la Fira va cloure amb el concert de tarda al parc
Dolors Vendrell, amb un quartet que va acabar de culminar un dia i una tarda perfectes mentre els últims rajos de
sol s’amagaven rere les muntanyes.
Informació facilitada per Clara Pons

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics,
Aquesta temporada finalment tenim les categories de sèniors i alevins.
L’equip sènior va començar la lliga de la Federació Catalana de Futbol a mitjans d’octubre; els alevins juguen a la lliga
dels Jespe, i també han començat però una mica més tard al mes de novembre.
Informació facilitada pel CFS Ordal

Quina és la identitat de Subirats?
Projecte: VIdentitat 08739. Subirats
El 27 de juny de 2014 es va presentar a Subirats el Centre d’Estudis
del Paisatge Vitivinícola (CEPvi),
amb seu a l’estació de Renfe de
Lavern. La seva funció principal és
la defensa del paisatge vitivinícola
com a fet cultural i actiu econòmic.
En aquesta defensa, explicar, difondre i fer accessible la identitat
vitivinícola dels diversos municipis
del Penedès és un primer pas per
a la seva promoció i la dels seus
productes.
El CEPvi, després de l’experiència
de “La vinya del nens” el 2014 amb
l’Escola Sant Jordi i la d’Arquitec-

tura de Barcelona, vol engegar a
Subirats el projecte “VIdentitat
08739. Subirats”. L’objectiu és
relacionar en un únic documentmapa tots aquells elements de tot
tipus que integren la identitat de
Subirats: paisatges naturals i vitivinícoles, arquitectures religioses i
civils singulars, paratges, camins i
rutes amb valors històrics, etc. així
com cellers, restauració, explotacions locals no vitivinícoles..., amb
la fi de sumar esforços i associar
objectius per incrementar els visitants i la seva mobilitat organitzada
globalment pel municipi.
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En aquest sentit el treball a escala local, amb la fi d’incorporar el
màxim d’elements possible, requereix la participació de tots;
personalment i institucionalment.
Per aconseguir-ho és molt important fer saber al correu electrònic
videntitat08739@gmail.com
tant
aquells elements de tota mena que
es cregui que són importants per a
Subirats, com les opinions sobre el
projecte i els seus objectius.
Miquel Vidal
President del CEPvi
Coordinador del Projecte

Racó de les entitats
Centre d’Esplai Els Cargols

S’acosta el fred i per combatre’l les cargolines i els cargolins del Centre d’Esplai Els Cargols hem decidit que no
volem parar quiets. És per això que hem preparat una pila
d’activitats per fer abans que arribin les festes de Nadal.
La festa de la castanyada ens va deixar un gust dolç de
boca, ja que les cargolines més grans de l’Esplai van muntar una paradeta amb castanyes, moniatos i panellets. A
més, també vam divertir-nos amb una gimcana per tot el
poble.

Per altra banda, com cada any volem solidaritzar-nos amb
La Marató de TV3, que aquest any va dedicada a la diabetis i l’obesitat. Enguany el programa s’emetrà el dia 13
de desembre, i des del Centre d’Esplai Els Cargols també
volem aportar el nostre granet de sorra per fer possible la
investigació en aquest àmbit de la salut.

Per no quedar-nos glaçats, primer de tot, i amb motiu de
la celebració de l’onzena edició del Subirats Tasta’l, els
Cargols vam estar fent activitats a la plaça de Subirats de
Sant Pau d’Ordal. Però no estàvem pas sols, ens acompanyaven els nostres veïns d’Ordal, l’Esplai Sol Naixent. Ens
ho vam passar d’allò més bé, sobretot per ser un dia en
què el poble està tan animat.

Per acabar, l’últim dia del trimestre també celebrarem que
comencen les festes de Nadal amb una activitat sorpresa
ben especial, que farà que el fred no ens faci amagar dins
la closca.
Informació facilitada pel Centre d’Esplai Els Cargols

Canvi de mossèn
a Ordal
El diumenge 11 d’octubre passat la comunitat
parroquial d’Ordal va donar la benvinguda a Mn.
Agustí Roig i Marcè, nou rector de la nostra parròquia que substitueix a Mn. Ricard Hernández.
Li desitgem una bona i llarga estada entre nosaltres.
Informació facilitada per
Ita Boada
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PENEDÈS FM - SUBIRATS
A la cantonada ja tenim el nou any,
el quart des de la primera emissió
de Penedèsfm–Subirats (90.20
fm). Tot just sembla ahir quan una
colla de joves plantejaven a l’Ajuntament la creació d’una emissora de
ràdio per difondre i promocionar les
activitats culturals, socials, festives
i tradicionals de Subirats (la capital
de la vinya) al municipi, igual com al
Penedès utilitzant altres mitjans de
comunicació i xarxes socials.
Començar una ràdio de zero amb
pressupost mínim, reciclant aparells, al gust de tothom, donar-li
nom i fidelitzar l’audiència ha estat
i és una tasca molt difícil, reinventant-nos a cada moment i passant
per moltes etapes. L’experiència
professional viscuda en altres mitjans de comunicació ha estat vital
per a aquest projecte.
Durant aquest temps hem fet la
crida convidant-vos a formar part
de l’equip humà de l’emissora, el
resultats no han estat els esperats.
No ha estat fins aquests darrers últims mesos quan hem vist l’interès
d’algunes persones a sumar-se a
la família de Penedèsfm-Subirats.
Ens agradaria pensar que s’ha
donat gràcies a les hores i hores
invertides i viscudes per crear una
emissora sòlida i competent. Encara ens queda molt per treballar.
Aquest camí ens va portar a plantejar-nos treballar conjuntament amb
les escoles, creant unes càpsules d’un minut (més o menys), en
què nens i nenes de primària poguessin explicar i expressar el que
aprenen al dia a dia. De retruc, ens
vam adonar d’un fet molt important en què no havíem caigut des

d’un bon principi: havíem dotat el
professorat d’una eina per treballar l’expressió oral. Doncs som-hi
de nou, tornem-nos a reinventar!
Aquest espai radiofònic donaria a
l’alumne el coneixement i la comprensió del temari a treballar, de tal
manera que ho pogués exterioritzar amb tranquil·litat i decisió.
Actualment, no tan sols disposen
d’aquesta eina el nens i nenes de
Subirats, sinó que també altres escoles del Penedès s’hi han sumat
creant una xarxa en la qual tots es
nodreixen l’un de l’altre. En total
són tretze escoles.
La programació de PenedèsfmSubirats consta d’un programa
matinal de dilluns a dissabte, de 8
a 1 del migdia, el Carai, quin dia!,
conduït i presentat per Jordi Teru.
En aquest programa, hi participen
nens i nenes de les escoles (horari
prime time), altres col·laboradors
amb el seus espais com: Josep
Mata (CESUB), David “Quimet” i
Gerard Morgades (Esports), Ferran Planas i Pere Munné (Cineclub
Subirats), Rosa Vendrell (periodista), Enric Musté (musicals), l’ADF
Subirats, el doctor Sardà i altres
persones del municipi que hi intervenen com a convidats apropant-nos un xic més Subirats i la
nostra història a casa. A les hores
en punt, de la 1 del migdia fins a les
9 del vespre, de dilluns a divendres
hi ha els flaixos informatius culturals, socials, festius i tradicionals a
càrrec de la periodista Clara Pons.
La resta de programació és musical, oferint una selecció treballada
i acurada d’èxits d’ara, d’abans i
de sempre per acompanyar l’oient

Coral Llebeig
El mes d’octubre passat, per celebrar les
noces d’or del nostre director Lluís i la M.
Rosa, es va estrenar una missa a l’església
de Cervelló. Va ser una celebració molt bonica.
Ara estem preparant el repertori que cantarem al concert del dia de Sant Esteve, al
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal.
Informació facilitada per Conxita Edo
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sigui on sigui, faci el que faci, tot
gaudint de la música.
La difusió dels continguts no tan
sols se centra a les ones, sinó que
també disposem de www.penedesfm.cat i la fanpage al facebook
amb el nom de Penedès FM 90.2.
Un punt que ens hem deixat d’explicar o aclarir és el canvi de nom
d’Ona Subirats (als inicis de la
ràdio), per Penedèsfm-Subirats.
Es va donar després d’una reunió
mantinguda amb la direcció d’un
mitjà escrit consolidat i reconegut
per molts de nosaltres que ens va
aconsellar canviar el nom. Si volíem arribar a l’oient i promocionar el
nostre municipi, ens havíem d’obrir,
i el nom comercial hi feia molt. Sincerament, avui en dia li donem les
gràcies pel consell, PenedèsfmSubirats no tan sols és escoltada
per molts subiratencs i subiratenques sinó també per molts penedesencs i penedesenques, utilitzant
els mitjans que tenim.
Així doncs, actualment Penedèsfm-Subirats treballa per ser
un referent cultural, social, festiu,
tradicional, musical i EDUCATIU
a casa nostra, pas a pas, sense
pressa però sense pausa.
Et convidem a sumar-te a Penedèsfm-Subirats 90.2fm. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a
caraiquindia@gmail.com o trucant
al 609 708 896.
Tu pots reinventar la ràdio amb
nosaltres!
Informació facilitada
per Jordi Teruel

Ple Municipal
A continuació esmentem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada
sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta completa de les sessions del Ple, entreu al web municipal
www.subirats.cat/plens-municipals.
2.- Aprovar provisionalment les ordenances fiscals de
l’exercici 2016.
La proposta s’aprova per vuit vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de CiU, PSC, ERC, i tres abstencions, emeses pels regidors del grup municipal de la CUP.

Sessió extraordinària celebrada
l’1 de setembre del 2015
1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals
per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015.
El Ple resta assabentat.

3.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdits número 8/2015, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

Sessió ordinària celebrada el 14
de setembre del 2015

4.- Abonar el 26,23% de la paga extraordinària de desembre del 2012 als treballadors municipals.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària del 27 de juliol i 1 de setembre de 2015, respectivament.
Les actes resten aprovades.

5.- Rectificar l’inventari general de béns a 31de desembre
de 2014.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

2.- Modificació de crèdit número 7 de l’Ajuntament de
Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

6.- Declaració de serveis públics essencials i àrees o sectors prioritaris de l’Ajuntament de Subirats.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

3.- Nomenament de vocals, vicepresident i tresorer del
Patronat de Turisme de Subirats.
La proposta s’aprova per vuit vots a favor, emesos pels regidors dels grups municipals de CiU, PSC, ERC, i tres abstencions, emesos pels regidors del grup municipal de la CUP.

7.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per la construcció de la depuradora de Cantallops.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

4.- Aprovar la xifra del padró municipal de l’exercici 2015.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

8.- Aprovar separata projecte d’urbanització i de la relació
de béns i drets afectats per la ubicació de la depuradora a
la Muntanya Rodona.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

5.- Modificació del reglament regulador de les condicions
d’accés i d’ús dels mitjans d’informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

9.- Aprovar la rectificació d’un error material relatiu a la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de l’expedient núm. 59/2015.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
10.- Aprovar sol·licitar al Ministeri de Foment el manteniment de la inversió prevista per la variant de Vallirana per
al 2016.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

6.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a Subirats per a l’any 2016.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
7.- Donar compte de la modificació dels membres del consell del butlletí Tot Subirats.
El Ple en queda assabentat.

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde
des de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.

8.- Donar compte de l’organigrama municipal.
El Ple en queda assabentat.

12.1.- Moció presentada pel grup d’ERC sobre la sobirania
fiscal de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents
amb el canvi de redacció de l’acord segon proposat pel regidor Sr. Marcos Pérez.

9.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des
de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.
10.1- Moció presentada per l’equip de govern, donant suport al Correllengua 2015.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

12.2.- Moció per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre.
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

Sessió ordinària celebrada el 2 de
novembre del 2015

Sessió extraordinària celebrada
el 23 de novembre del 2015

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015.
L’acta resta aprovada.

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals
de les eleccions generals 2015.
El Ple resta assabentat.
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Procés cap a la independència o
procés cap a la dependència?
A aquestes alçades, finals de novembre de l’any 2015, és
lícit plantejar-se aquesta qüestió?

empresarial, s’aconseguirà més riquesa per a tothom i, per
tant, pujar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans.

A hores d’ara i després de les últimes declaracions als
mitjans periodístics de les CUP i la intervenció econòmica
a l’autonomia de Catalunya des del govern central de Madrid, estem en un impàs, si més no, i per dir-ho suaument,
esfereïdor. Dos mesos després de les eleccions del 27S, a
menys d’un mes d’unes eleccions generals a l’Estat, amb
un govern en funcions de la Generalitat, el procés cap a la
independència és cada dia que passa més feixuc i costós
per al país. Les negociacions entre els dos partits independentistes no donen el resultat que la gent esperem.
Demanar el cap del president Mas s’ha convertit per a les
CUP en l’espasa, com una “Excalibur”, de la seva negociació, per aquí no, per aquí no passem, i no volem el senyor
Mas, el president que per ells representa les retallades,
oblidant la nefasta gestió de la Generalitat que va realitzar
el segon govern del tripartit, que van dilapidar els diners
i van deixar l’economia hipotecada durant anys. No volen
personalismes, diuen, volen un país de justícia social.

Amb tota seguretat aquestes eleccions passades (27S)
són un reflex real de com està el país, dividit entre els
partidaris del sí i els del no, i sense una majoria suficient
per proclamar la independència, fins i tot les CUP ho han
reconegut, que no es podia declarar la DUI, no hi ha majoria suficient, no hem arribat al 50% dels vots. I a hores
d’ara se segueixen mantenint en la demanda del cap del
president Mas, que ha estat la persona que, de moment,
més s’ha plantat davant el govern de Madrid amb una idea
d’estat sobirà per a Catalunya i amb una demanda clara i
concreta: referèndum.
I mentrestant, Madrid ens intervé econòmicament, i si ja
érem dependents de grau 2, ja som al grau 3, així d’una
revolada i sense massa escarafalls, al contrari, amb unes
sarcàstiques rialles de la vicepresidenta del govern i el ministre d’Hisenda.
I els efectes ja es veuen des de fa temps, des de l’Estat amb lleis que recentralitzen, només hem de pensar en
com l’ARSAL ens lliga de peus i mans els ajuntaments.
Amb un intervencionisme que recorda vells temps. I amb
una Generalitat, ofegada econòmicament i que té al davant un govern en funcions, i pendent de les negociacions
dels partits, qüestió que afecta directament el dia a dia de
l’Ajuntament, dels ciutadans, del poble, en definitiva, que
ha votat perquè gestionem els afers diaris i els futurs. Un
poble que no entén com els dos partits independentistes
no arriben a una solució a temps, i veu esglaiat com de la
independència passem a la dependència total de l’Estat
central.

La justícia social, com si ara, ras i curt, esborréssim el passat tot d’una, tanquéssim els bancs i les caixes, nacionalitzéssim les grans empreses i tornéssim a començar en
un nou món on tots serem iguals i tindrem les mateixes
oportunitats. Un discurs amb grans gotes de comunisme,
i tots sabem què ha passat al segle XX amb els països
comunistes, un discurs fet a la mida dels seus votants i
simpatitzants, però un discurs que xoca d’arrel amb els
anhels del poble de Catalunya. Un poble que vol prosperar, que vol avançar i que vol, pacíficament, convertir-se
en estat, i no pas en un estat fora de la Unió Europea ni
fora dels països més rics. Un poble que sap que millorant
la seva economia, les seves infraestructures, el seu teixit

Grup de CiU
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Informació de servei sobre serveis bàsics
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial
o els apliquen descomptes en el cost dels consums mínims.

Casa per viure
El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la
categoria de les garanties indispensables per assegurar
un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions fonamentals necessàries per preservar la vida i la dignitat
de les persones, de drets, no de privilegis supeditats a la
capacitat econòmica de les persones i de les seves famílies de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que
són, cal que les administracions vetllin per la sostenibilitat
d’aquets recursos, ja que s’ha fet evident que els “mercats”
de l’aigua, la llum i el gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal.

3. Quan el consumidor preveu que no podrà pagar el servei, cal que cursi la petició d’informe de vulnerabilitat
als serveis socials. En aquest punt, és important ressaltar que l’Ajuntament no pot fer l’informe d’ofici, ha
de ser la persona afectada qui el demani.
4. 
Quan el consumidor falla en el pagament del servei
(dues factures impagades) l’empresa, juntament amb
l’avís, està obligada a informar dels drets que recull
la llei 24/2015.

La llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica (recorreguda al Tribunal Constitucional pel Partit Popular) faculta les administracions públiques a garantir
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars
amb risc d’exclusió residencial.

5. L’empresa subministradora ha de comunicar a la persona que, si no s’hi oposa en el termini de 30 dies, l’empresa farà servir les seves dades personals per demanar
l’informe a serveis socials.
6. Un cop feta la petició als serveis socials i lliurat l’informe
de vulnerabilitat, l’empresa està obligada al manteniment del servei.

El risc d’exclusió residencial

Subministrament d’aigua

S’entén per risc d’exclusió residencial el de les persones
que tenen uns ingressos inferiors a 2 vegades l’indicador
de renda de suficiència (IRSC), 2,5 vegades l’IRSC en cas
d’unitats familiars i 3 vegades l’IRSC en el cas de persones amb discapacitat. El valor de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya és de 569,12 euros mensuals i
7.967,73 euros anuals.

Un dels serveis que depèn directament de l’Ajuntament és
el subministrament d’aigua, que en el nostre cas està concessionat per l’empresa CASSA. Arran de la recent aprovació de les ordenances fiscals ens vam voler fixar en l’actuació municipal en el cas que s’arribi a una situació que
pugui comportar el tall en el servei. La resposta a aquesta
pregunta és que en aquests casos prèviament s’informa
a serveis socials, que informen sobre si l’impagament és
degut a una situació de pobresa o no. Si l’informe de serveis socials indica una situació de manca de recursos, no
es talla el subministrament.

Què és pot fer des dels municipis
Municipis com Capellades disposen d’un protocol per
complir la llei que es resumeix en els següents punts:
1. Informar la població, a través dels mitjans, que no li
poden tallar el subministrament sense que l’empresa
subministradora hagi informat prèviament els serveis socials de l’Ajuntament.

És important destacar que aquesta mesura es pren sobretot a partir d’una moció que va presentar la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i que va ser aprovada pel
Ple.

2. Establir acords o convenis amb les companyies per garantir que concedeixen ajuts a fons perdut a persones i

Grup d’APS-CUP-PA
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Benvolguts veïns i veïnes de Subirats, un cop més arriba
el moment d’informar-vos de la gestió que s’està fent al
municipi. Abans, però, ens agradaria fer cinc cèntims de
la situació a nivell de país.

dues pagues extres a l’any. És curiós que fins fa no res
els mateixos treballadors de l’administració pública estiguessin privats d’aquest dret. Ara que ja sembla que han
recuperat el dret, uns quants pugen al carro i s’adjudiquen
aquestes pagues. Si parlem en números: si normalment
cobren 640 € mensuals, els mesos de desembre i juny en
cobraran 1300 €. Increïble, oi?

Tothom està al corrent del resultat del 27S, quan una clara
majoria de catalans vam poder decidir quin futur volem
per al nostre petit però meravellós país. Per primera vegada a la història, al Parlament hi ha una majoria independentista. El mandat democràtic que la ciutadania catalana
ha deixat definit a les urnes és molt clar, que s’engeguin
tots els mecanismes per arribar a la república catalana, a
tenir un país independent.

Al Ple del dia 2 de novembre vam denunciar el fet que no
es correspon el que estan rebent econòmicament amb la
dedicació que tenen. Si bé és cert que es va dir que farien una dedicació de 10 hores setmanals, dir que aquesta
dedicació la posem en dubte i així ho vam dir al Ple. Les
reaccions van ser diverses, fins i tot es va parlar de si cobrarien hores extres en cas de sobrepassar les 10 hores.
Nosaltres realment al·lucinàvem. On ha quedat el concepte que ens hem presentat a unes eleccions perquè ens
mou una part vocacional, perquè volem canviar formes de
fer? Sembla ser que l’actual equip de govern només pensa
a cobrar... Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.

Llavors, quan el mandat és tan clar per part de la ciutadania, quan reiteradament ens hem manifestat any rere
any demanant-ho pacíficament, quan hi ha hagut una societat civil implicada al 100%, ara resulta que els polítics
som incapaços de posar-nos d’acord en el “qui”, hem
pogut arribar a acords en el “com i quan” però ens falla
el “qui”. Haig d’aclarir que aquest escrit està redactar a
data 22/11/15, desitjaria que quan aquesta edició arribi a
les vostres cases aquestes paraules només siguin, això,
paraules. Desitgem de tot cor no haver d’arribar a unes
noves eleccions, ja que això seria una traïció a tot un poble
que ha lluitat molt per arribar on som i no es mereix que
el seu esforç quedi en un no res. Demanem a aquells que
en aquests moments tenen la potestat de tirar endavant el
procés, que facin el favor d’arreglar-ho.

Informar-vos també que a l’últim Ple vam presentar una
moció a fi que el nostre municipi aboni els tributs a la Hisenda catalana. Es va aprovar per unanimitat.
Entre altres gestions en les quals estem treballant es troben les obres de la Guàrdia. Vam tenir reunió amb l’alcalde, l’arquitecte municipal i un veí de la Guàrdia per denunciar la mala gestió que s’està duent a les obres d’aquest
poble. Agraïm a l’alcalde la predisposició d’escoltar-nos i
d’acceptar les crítiques de manera constructiva, de manera que s’han fet una sèrie de modificacions com són
l’escullera, que s’havia fet de qualsevol manera, i altres
millores, a fi que els veïns puguin conviure una mica millor
amb les obres. També vam insistir en el fet de fer un millor
seguiment per part de l’Ajuntament.

Dit això, ens centrarem en la gestió que s’està fent per part
de l’equip de govern, CiU-PSC, a Subirats.
Primer de tot i tal i com vaig comentar a l’anterior article, hi
ha hagut canvis. Els primers canvis han estat per arreglar
la part econòmica dels regidors així com la de l’alcalde.
Ja al mes de juliol, aproximadament, es van haver de fer
modificacions de pressupost en part per adaptar la partida corresponen a dietes i dedicacions dels regidors que
són al govern.

Us recordem que ens podeu trobar per fer qualsevol gestió o consulta al següent correu: montserratgarcia@hotmail.com.

Hem de dir que estem angoixades per l’actuació de govern en aquest sentit. I és que mai s’havia vist a Subirats
que uns regidors hagin de cotitzar a la Seguretat Social,
unes quotes que paguem entre tots i que incrementen
bastant el pressupost. Per altra banda, també és sorprenent, i ens ho trobem per primera vegada a la història de
Subirats, que aquest mateixos regidors hagin de tenir

També us podeu adreçar a l’ajuntament i ells ens passaran el contacte.
Continuem treballant per Subirats perquè ens l’estimem i
el vivim dia rere dia.
Secció local d’ERC Subirats
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Ordenances fiscals i pressupost
l’Ajuntament hem de continuar estant al seu costat ajudant-les a pal·liar i revertir aquesta situació.

El mes de novembre passat el Ple de la corporació municipal va aprovar les ordenances fiscals que han de regir durant el proper any 2016. El principal objectiu que ens vam
proposar des del nostre grup municipal era aconseguir
que aquestes ordenances tinguessin un marcat accent
social i que estiguessin en consonància amb la situació
actual que vivim i la crisi econòmica que encara colpeja
famílies i diferents sectors econòmics. Al nostre entendre,
la proposta aprovada des del govern municipal compleix
amb tota aquest idea. S’ha aprovat una congelació dels
imports de tots els impostos i taxes. Amb aquesta decisió
el que aconseguim és no augmentar la pressió fiscal que
han hagut de suportar els veïns del municipi al llarg dels
últims anys i d’aquesta manera potenciar una reactivació
econòmica. La nostra intenció és la de treballar i posar tot
el nostre esforç per, aprofitant la situació de certa estabilitat econòmica de què gaudeix actualment l’Ajuntament,
intentar mantenir aquesta congelació durant els propers
quatre anys de la present legislatura. Sempre que la conjuntura econòmica així ho permeti i sense que suposi una
reducció en la qualitat de la prestació de serveis.

- Millora de la qualitat en la prestació dels serveis. Hem
de ser conscients de les mancances i els sacrificis que
hem hagut de fer els anys anteriors. Sabem on fallem i
hem d’apostar per intentar millorar totes aquelles àrees
on hem tingut importants deficiències.
La crisi dels refugiats
Centenars de milers d’éssers humans fugen dels seus països d’origen, assetjats per la por provocada per la guerra,
la fam i la manca de perspectives. Famílies senceres, amb
els seus somnis mutilats i el cor trencat, es veuen abocades i obligades a accedir a Europa, a la recerca d’un futur
millor. Sens dubte, són els autèntics pàries de la terra en
l’actualitat, i molts són apilats en trens, en condicions infrahumanes, amb la mirada perduda, i el futur incert i ple
d’entrebancs. I amb què es troben? Amb algunes ciutats i
municipis disposats a acollir-los, però també amb fronteres
que els tracten com si fossin talment gossos, llençant-los
el menjar des d’una certa distància, i per agafar-lo al vol.
I també hem de reconèixer una certa reticència, recança i
desconfiança per a part de molts/es ciutadans/es d’Europa, que en comptes de demostrar la capacitat d’empatia,
sensibilitat i solidaritat pel patiment i la solitud d’aquests
ciutadans/es, també expressen una certa inquietud pel fet
que si els deixem traspassar les nostres fronteres i entrar a
casa nostra pugui posar en perill la nostra porció del nostre precari pastís. Això afegeix als seus rostres desvalguts
i desolats la fotuda sensació que, en el fons, fan nosa a
tot arreu on van. M’avergonyeixo de pertànyer a l’espècie
humana, i ens hauríem de començar a anomenar d’una vegada i per totes tal i com realment som. És a dir: com animals depredadors. Però, això sí, uns molt més que altres.

En el moment de confeccionar aquest escrit ja estem començant a treballar en la confecció del pressupost municipal per a l’any 2016. I que, amb tota seguretat, aprovarem
a la fi d’aquest mes de desembre. Un pressupost que,
sota el nostre prisma, ha d’assentar-se sota tres principis
bàsics:
- Coherència i estabilitat. Ha d’ajustar-se a la realitat i la
situació econòmica contribuint a mantenir la línia d’equilibri pressupostari que se’ns exigeix.
- Manteniment i increment dels programes d’intervenció social. La crisi econòmica és molt palpable encara
en el dia a dia de moltes famílies del municipi. Des de

Grup del PSC-CP
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20 DE DESEMBRE

3 DE GENER

• A les 16 h: Recerca del tió a Can Cartró.

• A les 18.30 h: recollida de cartes dels patges
de SSMM els Reis d’Orient al local social de la
Urbanització Casablanca i berenar per a tots els
assistents.

21 DE DESEMBRE
• Cantada de nadales dels alumnes de l’Escola El
Montcau als residents d’El Cenacle.

• A les 19 h: Quinto de Nadal a càrrec
d’Ordalencament A.J. A l’Ateneu d’Ordal.

22 DE DESEMBRE

5 DE GENER

• Tió i cantada de nadales a l’Escola El Montcau.
Dinar de germanor amb els mestres i els alumnes.

• Cavalcades de SSMM els Reis d’Orient:

- A les 17 h: inici de la cavalcada d’Ordal.
- A les 17 h: inici de la cavalcada de Can Rossell, el
Pago, Cantallops i Sant Pau d’Ordal.

24 DE DESEMBRE
• Després de la Missa del Gall: torrons, cava i
cantada de nadales al bar de l’Ateneu d’Ordal.
Amb la col·laboració de la Junta de l’Ateneu.

- A les 18 h: inici de la cavalcada dels Casots i
Lavern.
- A les 19 h: inici de la cavalcada de Can Batista,
Can Cartró i Ca l’Avi.

26 DE DESEMBRE

29, 30 I 31 DE GENER

• Visita dels patges de SSMM els Reis d’Orient i
recollida de cartes a Sant Pau d’Ordal i Lavern.

• Festa Major de Sant Pau d’Ordal.

• A les 18 h: cagada popular del tió a l’Ateneu
d’Ordal. L’Ada Cusidó ens explicarà uns contes
plens de màgia i en acabar hi haurà berenar per a
tots els nens i nenes.

14 DE FEBRER
• VIII Cursa BTT Rocallons a Sant Pau d’Ordal.

• Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral
Llebeig, al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal.

20 DE FEBRER
• Xatonada a Can Cartró.

27 DE DESEMBRE
• A les 18 h: rebuda del Patge Reial a Can Cartró.

21 DE FEBRER

• A les 19 h: una comèdia molt nadalenca “Fum,
fum, fum” a l’Ateneu d’Ordal a càrrec del grup
de teatre de Sant Joan de Mediona L’Escorça.
Espectacle gratuït per als socis de l’Ateneu. Preu no
socis: 5 euros. Amb la col·laboració de la Junta de
l’Ateneu.

• Carnaval a Can Cartró.

27 I 28 DE FEBRER
• Carnaval a Lavern.

28 DE FEBRER

1 DE GENER

• Portes obertes de l’Escola Montcau d’Ordal.

• A les 18 h: recollida de cartes del Patge Reial.
El rebrem amb la companyia El Pot Petit, també
hi haurà berenar per a tots els nens i nenes i
el sorteig de les paneres de Nadal. A l’Ateneu
d’Ordal.

13 DE MARÇ
• Festa de l’Arbre a Ordal.

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
Mn. Albert Ruiz i Elias
71 anys

Quants anys fa que ets a Subirats?
A la tardor del 2007 vaig arribar a Subirats per ocupar-me de les
parròquies de Sant Pau i Lavern, incloent Can Cartró i Ca l’Avi. Des
de llavors visc a la rectoria de Sant Pau.
Les parròquies de Subirats pertanyen al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat des del 2004, juntament amb tot l’Alt Penedès, el Garraf, un
petit sector de l’Anoia i el Baix Llobregat.
Al cap d’un any d’estar aquí, m’encarregaren també ocupar-me de la
parròquia de la Granada. Va durar dos anys. Ho havia de combinar
anant movent els horaris de les misses de tots els llocs on anava. Fins
i tot vaig haver de deixar un temps d’anar a Ca l’Avi i a Can Cartró.
Des de fa uns tres anys m’encarrego també de la parròquia de Sant
Pere d’Avinyó. Per això, els dissabtes al vespre celebro la missa a
Cantallops.
D’on venies?
Vinc de Sant Joan Despí, on vaig ser-hi del 1990 al 2007. Un municipi
molt més gran i molt diferent, tot i que la feina que feia i faig és la
mateixa. Venia d’un municipi de 33.000 habitants, un municipi molt
poblat i edificat. Quan vaig arribar a Subirats vaig notar un gran contrast pel que fa al paisatge, a les edificacions i al nombre d’habitants.
On vas néixer i quan?
Vaig néixer i em van batejar al Masnou, al Maresme, però va ser
circumstancialment. Només hi vaig viure quatre setmanes, perquè
al cap d’un mes la meva família tornà a Barcelona. Vaig créixer a
Barcelona. Vivíem a prop de l’Hospital Clínic, a l’Eixample. Érem cinc
germans, jo en sóc el quart. Primer, una noia i la resta quatre nois.
El primer dels nois, l’Oriol, va morir ja fa uns quinze anys. L’enyoro
especialment perquè ens aveníem molt. Hi penso sovint. El pare va
morir als 77 anys i la mare la vam tenir fins als 92 anys.
Com va sorgir la teva vocació de servei als altres?
Com va sorgir la vocació l’he anat recopilant de gran, fent memòria i
pel que m’anava explicant la mare. Vinc d’una família de pares catòlics
i practicants; teníem amics mossens. La meva mare m’explicava que
de petits, un dia, el pare ens va dir “i de tots vosaltres, cap voldria ser
capellà?”. La mare m’explicà que vaig dir que jo ho volia ser. Tenia
uns 8 anys. Una mica en aquell moment va ser una criaturada. Però
recordo que després hi anava pensant de tant en tant. Quan anava
a confessar-me (que aleshores es feia habitualment), parlava sovint
amb el mossèn, que em coneixia prou i coneixia bé els meus pares,
sobre la meva decisió que anava prenent cos de mica en mica.
Quan vaig acabar el sisè curs de batxillerat, el juny del 1960, i estrenats els 16 anys, vaig decidir que volia entrar al Seminari de Barcelona. Els pares em van donar suport i respectar totalment. I és
al seminari que vaig agafar claredat i maduresa. La vocació es va
anar consolidant durant els set anys de seminarista. Vaig acabar els
estudis de teologia als 22 anys. Aleshores vaig estar dos anys en
una parròquia, com a diaca, i als 24 m’ordenaren sacerdot. Potser
cal explicar-ho una mica més: val a dir que el darrer any de Seminari
ja vam començar a anar els caps de setmana a una parròquia a
fer pràctiques. Jo havia demanat anar a una parròquia obertament
obrera, però m’enviaren a la parròquia de Santa Isabel d’Aragó, prop
de la plaça Maragall, al Guinardó, on vaig anar aprenent i madurant
la vocació des del 1967. Essent diaca, el 1969 vaig rebre l’ordenació
sacerdotal a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, parròquia
veïna i molt més gran i espaiosa. La dita parròquia tenia un teatre a
baix, era a l’acabament del franquisme. Allà es reunien grups que
ens ho demanaven, i hi vam viure diverses tancades d’obrers. Els
estralls de la dictadura els visquérem força intensament, misses vigilades pels grisos, amenaces...
El 1972, essent el rector, provisionalment, de Santa Isabel d’Aragó,
van encarregar-me, precisament, d’aquesta parròquia, de la qual
vaig passar a ser el rector oficialment.
El 1978 m’enviaren de rector a Castellbisbal, un municipi de prop
de 3.000 habitants aleshores, i que formava part del Sector Pastoral
amb les parròquies del Papiol i Molins de Rei.
El 1985 em van confiar la parròquia de Molins de Rei, on vaig restar
fins al 1990, quan em proposaren encarregar-me de la parròquia de
Sant Joan Baptista, de Sant Joan Despí. I de Sant Joan Despí a Sant
Pau d’Ordal.
Els destins dels mossens com s’organitzen?
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Antigament hi havia oposicions de rector fins als anys 40 més o
menys. Aleshores els mossens eren titulars en les parròquies i costava molt de fer un trasllat.
Ara els nomenaments no són imposicions sinó que el bisbe o el vicari
episcopal parla amb el rector i es negocia la parròquia de destí.
Diferències entre Subirats i altres municipis on has estat?
Subirats el trobo panoràmic, ple de bones vistes i paisatges, des
d’aquí es pot veure Montserrat al fons, pots veure les postes de sol,
el paisatge de vinyes. La feina que s’ha de fer és la mateixa que he
fet a tot arreu tot i que els temps són diferents. És diferent fer missa
en temps de Franco, amb un policia a dins l’església, escoltant si
deies alguna cosa per la qual et poguessin denunciar, d’ara, des de
la llibertat. A Subirats es manté el tarannà de poble, l’espontaneïtat i
la franquesa, i de bona gent n’hi ha a tot arreu.
La gent s’ha allunyat de l’Església o l’Església de la gent?
Acabada la Guerra Civil, hi havia el cardenal Vidal i Barraquer, exiliat
a Itàlia aleshores, que anava enviant informes i cartes al Vaticà durant la seva estada. Explicava al Papa que aquí el que hi havia era
moltes misses de campanya i processons, actes molt d’aparença
i obligació i de poca profunditat. Aleshores ja hi havia crisi. No ha
canviat tant. Ara no hi ha cap règim que t’impedeixi o t’obligui d’anar
a missa. Tothom està al lloc que vol.
El que sí que hi ha és un allunyament de la pràctica religiosa i una
actitud creixent de recerca i interès en general. També vull constatar
un fenomen que neix i creix al voltant del Papa Francesc. Molta gent
el reconeix com a valent i troba molt interessant el que diu; potser és
l’inici d’una nova etapa.
I valoro molt l’onada de voluntariat que hi ha, gent que, de manera conscient o no, estan fent el que diu l’evangeli, ajudar els altres,
consolar els desvalguts, plorar amb els que ploren, donar menjar als
que no en tenen... Estan vivint actituds obertament evangèliques,
potser no van a missa, però és amb l’actitud cap a la vida que es
va responent davant de Déu. Les misses es buiden però surt molta
gent voluntària quan s’organitzen campanyes per ajudar els altres.
Aquestes persones que ho practiquen estan vivint amb l’estil que diu
l’evangeli.
T’has sentit sol alguna vegada?
Sí, exteriorment, però ni trist ni avorrit. El diumenge a la tarda, per
exemple, acabes les tasques, marxa tothom i sí, et quedes sol. És
l’opció que he triat, el servei a l’Església i l’amistat amb Déu, i m’omple molt.
Hi ha crisi de seminari?
Hi ha una crisi de seminaristes aquí i a tot Europa. La gent té altres
ideals. No penso que sigui una qüestió de vida personal, de si els
rectors es poden casar o no, hi ha altres elements que configuren
aquesta certa crisi. Potser ens hem de plantejar canvis a l’Església,
potser hem de començar a comptar amb la gent que fa els serveis a
l’Església, homes i dones.
També, l’Església a nivell de continents és la mateixa però la seva
vitalitat és molt diferent; s’ha d’observar i tenir en compte aquesta
diferència cultural dins la mateixa Església.
Et jubilaràs a Subirats?
No sé com estaré d’aquí a quatre anys, l’edat és als 75 anys però el
bisbe sempre ens anima a continuar.
Ens acomiadem de Mn. Albert en aquest magnífic dia de la tardor,
desitjant que triomfi la pau i la germanor al nostre entorn i al món.
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