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Dades d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS

MUNICIPI
Emergències ________________________112
Ajuntament __________________________938 993 011
Avaries Aigües ______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal __________650 094 593
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 _________________938 179 132
Llar d’infants de Sant Pau _____________938 993 393
Escola Subirats (Lavern) ______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal)_______________938 179 884
Escola Sant Jordi (Sant Pau) __________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní __938 912 061
Taxis
Xavier Anglada ______________________619 144 943
Autocars Vendrell ____________________938 922 544

669 776 868
COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès _____938 900 000
Bombers de Vilafranca _______________938 922 080
CAP Alt Penedès ____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca_______________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca _____938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ____938 180 440
ITV de vehicles agrícoles _____________977 393 715
ITV de Vilafranca_____________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní ___936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca ______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca ____________938 199 222
Registre de la Propietat de Vilafranca __938 172 845

HORARIS D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC
AJUNTAMENT 
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS  
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous, de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran
CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres, de 9 a 12.30 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
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabtes de 10 a 16 
Diumenges 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Maquetació i disseny:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

D.L.: B-25.354-1979

Índex / Editorial

Índex
Benvolguts veïns i veïnes,
Un altre cop a votar, en poc més d’un any haurem votat a unes eleccions 
municipals, a unes eleccions al Parlament de Catalunya, a unes eleccions 
generals i a unes segones eleccions al congrés d’Espanya, i això que en 
l’últim moment hi va haver pacte per poder garantir la formació d’un go-
vern a la Generalitat de Catalunya, sinó hauríem votat 5 cops en un any. 
Sincerament serà l’any de la participació, ens hauran consultat més que 
mai, i algú li troba sentit a la situació en què estem? La participació és ne-
cessària, però no és la solució als problemes diaris.  Aquest any ha estat 
un any molt pobre en qüestió política i, sortosament, les administracions 
locals són les úniques que han donat serveis a la ciutadania de forma 
immediata. Ara ja portarem un any de treball, s’han fet moltes coses i tot 
el consistori ha treballat en pressupostos, ordenances, acords, mocions i 
el dia a dia; es manté l’activitat del municipi; la societat civil i el poble no 
s’aturen, i aquesta revista és un bon exemple d’aquesta activitat que les 
entitats porten a terme.
Ja hem apuntat en altres números que aquesta legislatura serà diferent, 
estarà molt marcada pel context nacional i pel que pugui passar al “Reino 
de España”. Sembla que els nous partits emergents han de fer canvis a 
qualsevol preu i es posaran d’acord en tot allò que sigui tenir el control 
sobre Catalunya. No sabem ben bé quin serà el missatge d’última hora, 
i si hi haurà pactes o no, però el més important és que cadascú de nos-
altres exerceixi el seu vot i no es cansi dels processos democràtics, la 
democràcia només pot resoldre els seus problemes amb més democràcia 
i participació i, per tant, cal que el proper 26 de juny sigui una jornada molt 
participativa.
El cert, però, és que cal reflexionar sobre les estructures i els partits actu-
als, són caducs, i s’ha demostrat que caldrà buscar una nova relació entre 
la política i la ciutadania, amb més participació directa de la ciutadania, i 
això passa per reformar el sistema utilitzant les noves tècniques i els nous 
mitjans.
Estem ja gairebé en campanya i haurem de compaginar això amb les nits 
a la fresca, les festes majors, les vacances, el Festival de Música a les Vi-
nyes, etc., i el més important: que com a poble no ens aturem mai.
El dissabte 21 de maig, el municipi de Subirats va rebre l’Honorable Con-
seller Raül Romeva, acompanyat de representants del món universitari, 
la doctora Assumpció Malgosa, d’estudiosos de l’Institut d’Estudis Pene-
desencs i, sobretot, de la gent del Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), 
tots plegats acompanyats d’autoritats de la comarca, voluntaris de la rea-
lització dels treballs, regidors i veïns del municipi que vam donar sepultura 
digna a unes restes humanes que s’havien localitzat en prospeccions a la 
serra de Riés i que després de ser analitzades, estudiades i passades al 
banc de dades esperaven la sepultura.
La cerimònia va ser senzilla i carregada d’emotivitat, va sortir als mitjans i 
va servir per posar punt i a part a un procés que feia més de tres anys que 
durava. Les víctimes necessitaven el repòs, com també l’haurien necessi-
tat els familiars que van esperar el retorn de la guerra d’aquells combatents 
que mai tornaren. Aquells dies del gener del 39  van ser una barbàrie, però 
només els d’un bàndol van rebre un enterrament digne i el record familiar, 
i aquest dissabte es va fer un acte de justícia, es va poder escriure una 
part de la història del municipi i, un cop llegida, es va poder passar pàgina. 
Un poble democràtic i madur sap fer 
justícia a totes les víctimes, i com a 
poble vam complir amb la dignitat que 
es mereixien aquest soldats que lluita-
ren fins l’últim moment defensant les lli-
bertats, els seus ideals i la democràcia. 
Els tindrem sempre presents, i cal que 
la defensa de les llibertats sigui un ideal 
que mai perdem.
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Notícies

El 30 d’abril l’alcalde i regidors van visitar la 
senyora Aurora Olivella Rafecas, veïna de 

Can Cartró, i la van obsequiar amb un ram de 
flors. La senyora Aurora va néixer a Castellví 
de la Marca el dia 1 de gener de 1909, va 
venir a viure a Subirats als 18 anys, i es va 

casar amb el Josep Morgades Tort, va tenir 2 
fills, 5 néts, 8 besnéts i 4 rebesnéts.

Amb 107 anys de vida, era la persona més 
gran del municipi.

A causa del traspàs de l’Aurora Olivella i 
Rafecas el dia 13 de maig passat, des del 
consistori donem el més sentit condol a la 

família.

Benvinguda, Cinta

El mes d’abril passat es va incorporar la nova 
tècnica municipal de l’Ajuntament de Subirats 

Cinta Tabueña.  
Des del consistori li donem la benvinguda.

AVÍS
Adif ha iniciat les obres de remodelació i millora de l’estació de Lavern. Les places 
d’aparcament es veuran afectades temporalment per aquestes obres.
S’està treballant en el condicionament d’un nou aparcament a l’altra banda de l’esta-
ció, per tal de donar servei a tots els usuaris.

 HORARIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
 (ubicada al Polígon Industrial de Can Bas)

DIJOUS  Matí: de 9 a 14 h
 Tarda: de 16 a 19 h
DISSABTES Matí: de 9 a 14 h
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Planificació 
del Territori i 
Obres

Millores d’accessibilitat  
a l’estació de tren Lavern-Subirats

L’empresa estatal Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) realitzarà diverses millores a l’esta-
ció de Lavern-Subirats.
Una de les millores consistirà a aixecar el paviment de 
les dues andanes a l’alçada de les portes dels combois 
de tren, per tal de facilitar l’entrada als vagons. El pavi-
ment incorporarà una franja de color groc i de diferent 
rugositat per advertir tothom de la proximitat al fossat i 
evitar la caiguda accidental a les vies.
Es renovaran les rampes d’accés a l’andana sud, en 
sentit Barcelona, situada al costat de l’edifici de l’es-
tació i l’aparcament de vehicles. Se’n construiran dues 
i seran de suau pendent, amb baranes de protecció 
i passamans per facilitar l’accés. Cada rampa anirà 
acompanyada d’un tram d’escales de quatre graons.
La millora més important consistirà en la construcció 
d’un pas soterrat sota les vies, el qual es podrà utilitzar 
mitjançant les dues escales o bé mitjançant els dos as-
censors. Aquest pas permetrà accedir a l’andana nord, 
en sentit Tarragona, sense haver de creuar les vies a 
través del fossat.
Aquestes actuacions suprimiran definitivament les bar-
reres arquitectòniques i comportaran una millora molt 
important en la seguretat, en les possibilitats d’accés 
i en la utilització de l’estació de tren del municipi per a 
totes les persones usuàries d’aquest transport.

Inaugurada la rotonda de la Urbanització 
Casablanca i l’accés a Ca l’Avi 

La Diputació de Barcelona ha 
completat les obres de cons-
trucció d’una rotonda a la  
C-243b d’accés a la urbanit-
zació Casablanca de Subi-
rats. Les obres, que han tin-

gut un pressupost de 834.658 euros, van ser inaugurades 
dissabte pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
Jordi Fàbrega, i per l’alcalde de Subirats, Pere Pons.

La rotonda que s’ha construït garanteix una major segu-
retat als vehicles que volen accedir a la urbanització i als 
que van a Ca l’Avi. En aquest sentit, l’alcalde va remarcar 
a l’acte d’inauguració que la rotonda resol un tema viari 
però també dignifica un espai que dóna una empenta de 
futur perquè obre les portes al fet que Casablanca sud 
estigui més ben connectada.

Per la seva banda, el diputat Jordi Fàbrega va assenyalar 
el suport de la Diputació a una demanda de l’Ajuntament 
i dels veïns de Casablanca, ja que l’objectiu és que tot el 
territori gaudeixi d’unes infraestructures viàries de qualitat 
i que garanteixin la màxima seguretat.
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Habitatge social a Ordal

A mitjans d’abril es van iniciar les obres de reforma a la 
planta primera de l’edifici situat al carrer Mossèn Isidre 
Solsona, que era utilitzat com a aulari de l’antiga escola 
El Montcau i també com a llar d’infants municipal d’Or-
dal, fins que es van poder traslladar aquests dos serveis 
a l’edifici nou situat al carrer del Pi. Van ser convidades 
cinc empreses a presentar oferta per realitzar l’obra, de 
les quals tres van presentar proposta, i finalment es van 
adjudicar les obres a l’oferta més baixa corresponent a 

IARSA Obres i Promocions SL. El pressupost d’aquesta 
actuació és de 68.500 €.
La reforma té per objectiu el condicionament d’aque-
lla planta com a habitatge complet, de tres habitacions i 
accés directe des del carrer. La reforma introduirà les mi-
llores necessàries pel que fa a aïllament tèrmic i acústic, i 
els acabats i els equipament propis dels habitatges.
L’estructura metàl·lica situada a la façana posterior es 
desmuntarà parcialment, de manera que l’edifici s’integra-
rà millor a l’entorn del parc urbà. Es preveu finalitzar les 
obres abans d’acabar el mes de juny d’enguany.

Obres de remodelació del Mirador de la Bardera

El Mirador de la Bardera, un dels primers miradors 
del Penedès, construït l’any 2007 durant la celebració 
del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, 
s’ha pogut rehabilitar i condicionar gràcies a la col-
laboració del Consorci de Promoció Turística del Pe-
nedès i la Diputació de Barcelona. Una vegada finalit-
zats els treballs d’adequació, el Mirador formarà part 
del projecte Miravinya, juntament amb els miradors de 
Vilafranca del Penedès, Avinyonet, Guardiola de Font-
rubí i Torrelavit.

Amb aquestes obres, s’aconsegueix posar en valor 
l’espai i dotar-lo de contingut i identitat. Entre les actua-
cions de millora s’instal·larà senyalització interpretativa 

del mirador i de l’escultura existent, Circells i remors, 
de l’artista Rufino Mesa, un monument de grans dimen-
sions que és un homenatge als pagesos i viticultors del 
Penedès. 

El mirador s’aixeca davant d’unes vistes extenses del 
Penedès i al costat del mas de la Bardera, una de les 
masies més antigues de Subirats. S’hi pot arribar fent 
la ruta vitivinícola que surt de l’Estació Vitivinícola de 
Lavern en direcció al Castell de Subirats, també des 
de la cruïlla de la carretera de Sant Sadurní a Ordal. Un 
cop allí, una fotografia panoràmica indica els topònims 
de les vistes d’aquest indret tan peculiar, al bell mig 
del Penedès.
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Adequació d’espai per al trasllat 
 del Bibliobús a Sant Pau d’Ordal

El servei del Bibliobús es traslladarà a l’espai lliure 
pavimentat que es troba situat al costat de la piscina 
municipal de Sant Pau d’Ordal. S’hi ha instal·lat una 
escomesa de telecomunicacions i una presa elèctri-
ca per al servei, i s’han resituat la caseta d’informa-
ció de turisme, el punt d’ancoratge del portamòbil, el 
contenidor de recollida d’oli usat i la columna d’in-
formació.

La construcció del tancament de l’espai ha fet neces-
sàries la reparació i la millora de les canalitzacions de 
serveis pròpies de la piscina municipal. S’ha renovat 
l’escomesa d’aigua i s’ha traslladat el comptador a la 
porta d’accés, a més de recol·locar els dipòsits rela-
cionats amb la depuració de l’aigua de bany, i tras-
lladar un quadre de control elèctric per tal d’alliberar 
l’espai al voltant del vas de la piscina. El cost aproximat 
d’aquestes millores ha estat de 3.500 €.

Territori

Vegi el dors >

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

✁

Pla Director  
del Conjunt Monumental del Castell de Subirats

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona ha lliurat a 
l’Ajuntament de Subirats el Pla Direc-
tor del Conjunt Monumental del Cas-
tell de Subirats. Aquest Pla és fruit 
d’un conveni entre aquests dos orga-
nismes mitjançant el qual la Diputació 
encarregava i finançava el Pla Direc-
tor, el qual lliurava a l’Ajuntament. 
El Pla Director té una doble finalitat: 
en primer lloc analitzar el conjunt mo-
numental del castell, i en segon lloc 
establir les directrius per a les poste-
riors actuacions de restauració, reha-
bilitació i utilització. 
A la part d’anàlisi, hi figura un aixe-
cament complet de les edificacions, 
la descripció de l’evolució històrica i 
de les intervencions efectuades, i la 
descripció del seu estat.
A la part d’intervenció proposa les 
principals actuacions en l’àmbit de 

Director és un instrument necessari 
per poder efectuar les intervencions 
necessàries, ja sigui de restauració o 
d’utilització, i per poder dinamitzar tot 
el conjunt del Castell.

la restauració i dels usos. En aquest 
darrer cas i en base a les preexis-
tències, contempla rehabilitar una 
part de les instal·lacions per a centre 
d’interpretació del castell i una altra 
part per a hostatgeria. Aquest Pla 
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✁

RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ A L’AJUNTAMENT DE 
SUBIRATS O A QUALSEVOL ESTABLIMENT COL·LABORADOR 
AMB PUNT DE VENTA DE BOSSES COMPOSTABLES: 
Cal Fèlix (CAN BATISTA), Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), 
El Xalet (CANTALLOPS), Local de l’AVV Barri de Sant Joan 
(CASABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), Ca la Rita (EL 
PAGO), L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal Miquel 
del Jan (ORDAL), Supermercat Espar (ORDAL), Carnisseria Cal 
Quim (SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU 
D’ORDAL)

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen 
fotocòpies ni impressions. Termini màxim fins al 31 d’agost de 2016)

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

Cicle d’activitats “Rius amb Vida al Penedès” 
Els Ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Vi-
lafranca del Penedès, Santa Margarida i els 
Monjos, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quin-
tí de Mediona, Torrelavit, Mediona i Subirats, 
amb la col·laboració de la Diputació de Bar-
celona i Enoturisme Penedès, posen cada any 
en marxa un cicle d’activitats anomenat “Rius 
amb Vida al Penedès”, un conjunt d’activitats 
amb l’objectiu de donar vida als rius penede-
sencs, recuperar-los com a espais de gaudi i 
propulsar-los com a actiu turístic.
Així doncs, durant la primavera s’han realitzat 
diverses activitats: una plantada popular en 
un tram del riu Foix, una xerrada sobre fauna 
amagada dels ambients aquàtics i una sortida 
a la font de Llinars.

En aquesta tercera edició del projecte s’ha 
planificat un TALLER DE DESCOBERTA DEL 
RIU el dissabte 24 de setembre a les 9 h. Es 
realitzaran tres mostreigs simultanis al llarg 
del Camí del Riu. Concretament, a Subirats, 
el mostreig es realitzarà a la zona pròxima a 
l’aiguabarreig de la riera de Lavernó amb el 
riu Anoia, on es realitzarà un mostreig amb 
monitors del Projecte Rius (Associació Hàbi-
tats), per tal de determinar la qualitat hidro-
morfològica, fisicoquímica i biològica d’aquell 
tram. Activitat oberta a tothom, i per a totes les 
edats. Podreu consultar més informació i els 
punts exactes al web www.elcamidelriu.cat.

Regidoria
de Medi
Ambient

Festa del Medi Ambient
El diumenge 22 de maig va 
tenir lloc la cinquena edició 
de la Festa del Medi Ambient, 
al nucli de Lavern. Els visi-
tants van poder gaudir d’es-
tands informatius, molts tallers 
infantils i familiars, productes 
artesans i ecològics i de pro-

ximitat, un mercat de segona mà, un inflable i jocs de gran 
format, exposicions de treballs escolars...
Hi va haver molta participació d’estands i molts visitants 
(centenars de persones van visitar-nos al llarg de tot el 
matí). Per aquest motiu creiem que va ser un èxit.

Voldríem expressar el 
nostre més sincer agra-
ïment a tots els que van 
participar a la Festa del 
Medi Ambient (estands, 
talleristes, paradistes del mercat de segona mà, alumnat i 
professorat de les escoles...), i evidentment també als visi-
tants, ja que no tindria sentit una festa com aquesta sense 
gent que en gaudís. Gràcies per fer-la possible!
La valoració que en fem des de l’Ajuntament és molt posi-
tiva i per tant això ens anima a seguir treballant en aquesta 
línia. S’accepten suggeriments i comentaris per tal de mi-
llorar-la.

Ajuntament

de

SubiratsMOLTES GRÀCIES

CÒPIA NO VÀLIDA
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Enjardinament de l’avinguda Països Catalans de Lavern
Per tal de millorar la rambla de l’avinguda dels Països Ca-
talans de Lavern, en els darrers mesos s’ha procedit al seu 
reenjardinament.

Anteriorment als parterres repartits al llarg de l’avinguda hi 
havia matolls de pyracantha, que és una planta de la qual 
s’havien rebut queixes darrerament, bàsicament a causa 
de les seves punxes i el perill que representaven (i més te-
nint en compte que estaven en una zona d’esbarjo infantil).

Per aquest motiu, dins del concurs de treballs de poda 
i jardineria que es va licitar la tardor passada, es va in-
cloure la tasca d’arrancar aquests arbusts, condicionar 
bé les jardineres, i plantar-hi de nou. Finalment s’ha optat 
per llentiscles i romaní, dues plantes mediterrànies que 

aguanten bé les condicions de la zona i requereixen poc 
manteniment.

Informació facilitada per Regidoria de Medi Ambient 

Regidoria 
de Protecció 
Civil i ADF

L’ADF Subirats crea una xarxa de 
videovigilància d’incendis forestals

El projecte es basa en la vigi-
lància dels incendis a través 
de càmeres IP que enregis-
tren imatges en directe de 
diverses zones forestals. Amb 
aquesta nova xarxa de vigi-
lància es podrà fer el segui-

ment de l’estat dels boscos de Subirats des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a internet, això permetrà localitzar 
i identificar columnes de fum que generin un risc d’incen-
di. El projecte consta de dos punts de vigilància, el primer 
situat a la residència Font Santa, sobre el Castell de Subi-
rats, i el segon a Ordal, d’aquesta manera s’aconsegueix 
una panoràmica de les principals muntanyes i boscos amb 
més risc d’incendi del nostre municipi. Cal destacar la col-
laboració de l’Ajuntament de Subirats i la de la xarxa Wifi 
Penedès que han donat suport al projecte des del principi.

Regidoria de Protecció Civil i ADF Instal·lació de la primera càmera a la residència Font Santa

Servei de recollida d’oli vegetal usat
Us voldríem recordar els punts fixos de 
recollida d’oli vegetal usat que hi ha al 
municipi. Des de l’Ajuntament s’està mi-
rant d’ampliar-los, així que s’accepten 
suggeriments sobre possibles noves ubi-
cacions.
En aquests contenidors de color taronja, 
s’hi poden dipositar ampolles de plàstic 
plenes d’oli de cuina usat, sense ha-
ver-les de buidar, i per tant de forma molt 
còmoda i neta. Els trobareu a:
-  SANT PAU D’ORDAL: Plaça Subirats, 

al costat d’on s’ubica el Reciclamòbil
-  ORDAL: Al costat dels contenidors de 

selectiva, c/ Sol (cantonada Av. Barce-
lona)

-  LAVERN: Al costat dels contenidors 
de selectiva, Av. Zona Esportiva

-  CANTALLOPS: Al costat dels conteni-
dors de selectiva

-  CAN BATISTA: Al costat dels conteni-
dors de selectiva

-  URB MUNTANYA RODONA: A l’en-
trada de la urbanització, al costat dels 
contenidors

-  CAN ROSSELL: Al costat dels contenidors 
de selectiva

-  CA L’AVI: Al costat dels contenidors de selectiva
RECORDEU: També es pot dur l’oli usat a la deixalleria munici-
pal o dipositar-lo al Reciclamòbil.
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Regidoria 
d’Esports

 Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal
El diumenge 3 d’abril a Ordal 
es va tenir lloc la quarta edició 
de la cursa de muntanya “Cor-
rebocs d’Ordal”, que aquest 
any va arribar a una partici-
pació al voltant dels 325 ins-
crits, fet que la consolida com 
una de les grans curses a la 
comarca, pel nivell tècnic del 

recorregut i per la seva gran organització. 
La cursa de les muntanyes d’Ordal Correbocs 4.0 va ser 
organitzada com cada any per l’Ateneu Ordalenc, amb la 
col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Subi-
rats i el Patronat de Turisme de Subirats, així com de caves 
i cellers de Subirats, comerços del municipi i del Penedès.
Un any més volem agrair la col·laboració de tot el poble 
d’Ordal i la de les ADF de Subirats, que van cooperar des-
interessadament i van fer possible un any més que tots els 
participants marxessin amb la sensació d’haver compartit 
de nou la festa de tot un poble. 
Moltes felicitats!

Trobareu la classificació completa al web: www.corre-
bocs.com. A continuació podeu veure la classificació dels 
guanyadors del Correbocs 4.0:

General masculina (31 km): Raul Matas, amb un temps de 
2 h 41 min

General femenina (31 km): Verónica Zaragoza, amb un 
temps de 3 h 18 min

General masculina (15 km): Gerard Gil, amb un temps 
d’1 h 24 min

General femenina (15 km): Regina Carné, amb un temps 
d’1 h 43 min

Primer local (31 km): Magí Ribas, amb un temps de 3 h 
22 min

Primer local (15 km): Albert Sardà, amb un temps d’1 h 
36 min

Primera local (15 km): Gemma Rosinés, amb un temps de 
2 h 18 min

Felicitats a tots els participants!

Servei d’Esports, Ajuntament de Subirats

❖  Menors de 5 anys i a partir de 
65 anys, entrada gratuïta.

❖  En comprar 4 abonaments dins 
de la mateixa família, un dels 
abonaments (el de més baix 
cost) serà gratuït.

❖  Els abonaments son uniper-
sonals i intransferibles i seran 
vàlids per a les dues piscines 
municipals.

Venda d’entrades, vals i abonaments al bar de la piscina.
És obligatori adquirir l’entrada o mostrar l’abonament de temporada per accedir a la zona de bany.

Del 13 de juny al 4 de setembre
*ORDAL: horari de bany de 10.00 a 19.00 h / SANT PAU: horari de bany d’11.00 a 20.00 h

*  Del 29 d’agost al 4 de setembre l’horari de bany serà: Ordal de 10.00 a 17.00 h i Sant Pau d’11.00 a 18.00 h
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Cursets de natació a les piscines de Subirats 2016
A Sant Pau d’Ordal els cursets comencen el dilluns 27 
de juny i finalitzaran el dissabte 23 de juliol amb la festa 
de cloenda. Com a novetat aquest any, per poder ofe-
rir un millor servei, els cursets de natació per a adults 
seran els dimarts, dijous i divendres (tres dies) i l’aigua-
gim els dilluns i dimecres (dos dies).
A Ordal els cursos s’iniciaran el dilluns 11 de juliol i fi-
nalitzaran el dissabte 6 d’agost, coincidint amb la Festa 
Major. Les classes d’aiguagim seran els dimarts i di-
jous de 18 a 19 h.

Aquest any també podreu realitzar les inscripcions als 
cursets per setmanes.

Podeu trobar els fulls d’inscripció a les 
piscines municipals, l’Ajuntament i al web 

de l’Ajuntament  
http://www.subirats.cat/

Servei d’Esports, Ajuntament de Subirats

Subirats participa al Torneig Futbol 7 Infantil 2016
Un any més torna el Torneig Comarcal de Futbol 
7-Copa Penedès TV-Gran Premi CCAP, organitzat 
pel Consell Comarcal amb la col·laboració de Vi-
lafranca Televisió.
La seu d’aquesta edició serà el municipi de Sant 
Cugat Sesgarrigues, el cap de setmana del 25 i 
26 de juny.
Aquest any Subirats hi participa amb una selec-
ció de nens i nenes del municipi nascuts els anys 
2002 i 2003.

Servei d’Esports, Ajuntament de Subirats

Trobada “Esport Adaptat” a les tres escoles de Subirats
El divendres 3 de juny es va realitzar la quarta trobada multiesportiva entre les tres escoles del municipi de Subirats, amb 
la participació d’uns 300 nens i nenes en edats dels 3 als 12 anys.
Aquesta quarta edició es realitzava a la zona esportiva i a l’escola de Lavern, i l’eix de la trobada era l’esport adaptat. 
Durant la setmana es va realitzar una exposició dels diferents esports adaptats a les tres escoles de Subirats.

Servei d’Esports, Ajuntament de Subirats

UE Subirats minibàsquet aleví femení
Dissabte 7 de maig a Sant Pau d’Or-
dal, l’equip de minibàsquet aleví fe-
mení de la UE Subirats va jugar la final 
de la Copa Primavera contra l’EEM 
Font-rubí. Quan es va acabar el partit 
les jugadores van tenir la sorpresa de 
veure el primer equip de bàsquet del 
FC Barcelona que estaven al munici-
pi i van passar una estona junts.

Servei d’Esports,  
Ajuntament de Subirats
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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. 

Regidoria
de 
Cultura

 

UBICACIÓ
Ubicació: Carretera BV-2428, km 5,2, a 1 km de Lavern 
Àmbit: Patrimoni immoble 
Tipologia: Edifici 
Ús actual: Religiós 
Titularitat: Privada 

CLASSIFICACIÓ
Any: 1912-15 
Estil: Neoromànic, contemporani 
Segle: XX 
Estat de conservació: Bo 

DESCRIPCIÓ
La parròquia de Sant Pere de Lavern pertany a la diòcesi de 
Sant Feliu i és molt antiga. S’hi oficien misses els diumen-
ges al migdia i també s’hi fan casaments. Té calefacció, dos 
orgues i és d’una gran bellesa. L’actual església és d’estil 
neoromànic i fou edificada el 1916 al mateix emplaçament 

que ocupava l’antiga església romànica, de la qual no en 
queda cap rastre, excepte les pedres reutilitzades, algunes 
amb marques del picapedrer. L’edifici, de l’arquitecte Enric 
Sagnier, és de planta rectangular, d’una sola nau, absis se-
micircular i façana amb porta d’arc de mig punt amb arqui-
volta, imposta i capitells decorats, llinda i timpà llis. Sobre la 
porta, una gran rosassa també molt ornamentada.

Coronant la façana hi ha una creu de pedra amb ràfec i 
arquera cega. A l’esquerra d’aquesta façana hi ha el cam-
panar, de torre de planta quadrada, amb obertures per a les 
campanes i coronament de merlets esglaonats. El campa-
nar, que fa 20,5 m d’alçada, té una sola campana, de mida 
irregular, feta l’any 1940. Les campanes originals eren dues.

A l’interior de la primera capella lateral, a l’esquerra del por-
tal d’entrada a l’edifici, es conserva una pica baptismal de 
pedra calcària, romànica, la més gran de la comarca, da-
tada al segle XI. Cal destacar les pintures dels laterals de 
l’interior de l’església, es tracta de quatre grans frescos, dos 
a cada banda, i un cinquè a l’absis, realitzats l’any 1951 per 
J. Busquets i F. Vidal i Gomà. Els temes representats són 
diversos episodis de la vida de Sant Pere i de Jesucrist, 
destacant el mural de l’absis, on es representa Sant Pere 
com a “pescador d’homes”, ja que apareix en una petita 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE LAVERN

23 d’abril: Diada de Sant Jordi
Enguany vam celebrar la Diada de Sant Jordi amb una 
festa a la plaça de l’Ajuntament de Subirats. La plaça es va 
omplir de nens i nenes del municipi per escoltar el conte 
En Jordi i el drac de la mar, a càrrec del músic Pere Mont-
serrat, i els tallers de globoflèxia de Mari Ruíz. Després 
d’esmorzar va tenir lloc l’entrega de llibres a tots els nens i 
nenes a la sala de Plens de l’Ajuntament per part de l’alcal-
de i els regidors. La sala de plens lluïa com mai, decorada 
per a una ocasió tan especial amb roses i un impressio-
nant drac que esperava totes les criatures. 
Una diada per commemorar la celebració del dia del llibre 
i la rosa, el dia dels enamorats i la festa més emblemà-
tica de Catalunya. Una diada en què el llibre, junt amb 
les roses, és el protagonista principal. Des de l’Ajuntament 
apostem perquè el llibre tingui una rellevància especial en 
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embarcació de pesca llençant xarxes a la mar “pescant” 
persones. 
És una església d’una sola nau amb absis. El portal és 
adovellat i a sobre hi ha un rosetó; el campanar es troba 
a l’esquerra de la façana principal, té obertures per a les 
campanes i coronament de merlets esglaonats. A l’interior 
guarda una interessant pica romànica d’immersió. Té la vora 
superior externa de contorn rodó, amb triple motllura còn-
cava i convexa i mènsules sense decorar. També conser-
va una inscripció exterior gairebé il·legible “Fecit gleopa”. 
La rectoria, avui mig abandonada, és adossada al temple 
i conserva molts elements decoratius antics, tals com una 
torre de guaita i finestrals de pedra tallada.
A l’entrada de l’església hi havia les restes de l’antiga creu 
de terme, de la qual es podia observar els graons i la singu-
lar columna. Denia N. Font i Saqué, a l’antiga revista Tradi-
ció Catalana, va escriure que la creu de terme que hi havia 
a l’entrada de l’església tenia gravats quatre cercles que 
representaven un antic ball de les garlandes. Actualment 
aquesta creu no es troba. Tampoc el seu peu ni la columna. 
Comenta el mossèn de la parròquia que el van destrossar 
els operaris en fer el nou camí al cementiri, a principis del 
2000.

HISTÒRIA
L’església és d’origen romànic però va ser refeta totalment 
als anys vint del segle XX, en estil neoromànic, aprofitant en 
part les pedres antigues (algunes amb marques i dibuixos 
dels picapedrers).
Tot i que l’església actual és neoromànica, construïda entre 
els anys 1914 i 1917, ocupa el mateix emplaçament que 
l’església antiga, esmentada possiblement l’any 917, quan 
Ermenard i Udalard van cedir un alou als monjos de Sant 
Cugat, prop de l’Anoia, al riu de Bitlles, dins el terme del 
castell de Subirats. La primera menció segura de l’esglé-
sia és de l’any 1053, al testament sacramental de Mir Lloc 
Sanç. També Guitard, al seu testament, de l’any 1130, llega 
un morabatí a Sant Pere de Lavern per a celebrar misses. 
Consta també al testament de Guillem Dalmau l’existència 
d’un altar dedicat a Sant Martí dins l’església. El testament 

fou jurat per Berenguer i Guinabal sobre aquest altar l’any 
1134. Al llarg dels segles XII i XIII la parròquia surt esmen-
tada en diverses donacions, fins i tot els anys 1279 i 1280, 
l’església va contribuir a les croades amb 40 i 38 sous res-
pectivament. L’església antiga, la romànica, fou totalment 
destruïda, però per algunes fotografies conservades dels 
anys deu del segle XX sabem que era un edifici ple d’afe-
gits, amb un imponent campanar d’espadanya de dos pisos 
i dues obertures per pis que havia modificat enormement la 
seva primitiva estructura romànica.
Explicava l’avi Josep Capellades, de Cal Melitón, al poble 
de Lavern, que l’antiga església estava molt malmesa i que 
la gent de llavors temien que els caigués a sobre. Conta que 
quan la van començar a enderrocar no hi havia manera de 
fer-la caure i que va costar molt. També ens explicava que, 
per fer l’absis, com que els paletes locals no en sabien fer, 
van haver de llogar paletes francesos.
L’església parroquial de Sant Pere de Lavern va ser escena-
ri de l’últim ball pla del Penedès l’any 1935 i també fou esce-
nari de l’antic ball de les garlandes, citat per Joan Amades 
al seu conegut costumari.

Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats de la 
Diputació de Barcelona i Lavern.cat

la vida dels nostres infants, perquè llegir les pàgines d’un 
llibre és iniciar una aventura que els farà obrir els ulls i els 
donarà més eines per poder entendre el món.

Regidoria de Cultura
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3rs Premis Castell de Subirats

L’Ajuntament de Subirats ha convocat enguany la ter-
cera edició dels premis Castell de Subirats. L’acte es 
va dur a terme el dia 15 de maig, a l’església de Sant 
Pere de Lavern.
Els premis Castell de Subirats són uns guardons que 
van néixer l’any 2014 amb l’objectiu de reconèixer la 
trajectòria de les persones, els col·lectius i les entitats 
que destaquen per la seva valuosa aportació a la vida 
del municipi, traspassant amb el seu treball les fronte-
res locals i divulgant el seu nom i la seva història arreu.
L’acte va començar a les 18:00 a l’església parroquial 
de Sant Pere de Lavern. La regidora de Cultura, Lluïsa 

Sueiro, i l’alcalde, Pere Pons, van fer entrega dels tres 
premis d’enguany. Els premiats van ser: M. Assumpció 
Raventós i Torras, pintora, gravadora i tapissera, veïna 
de Ca l’Almirall a Lavern, a qui se li va atorgar el premi 
per la seva magnífica trajectòria artística. El segon 
premi es va entregar a l’Agrupació Gegantera d’Ordal, 
en commemoració als seus cinquanta anys d’història 
i per haver estat i ser encara una peça fonamental en 
la vida associativa i cultural d’Ordal. El tercer premi es 
va entregar a la parròquia de Sant Pere de Lavern amb 
motiu del seu centenari. L’església de Lavern, tal i com 
la coneixem ara, es va construir fa 100 anys, després 
d’enderrocar l’antiga església romànica. La parròquia 
de Lavern, una de les més importants del municipi, va 
celebrar el seu centenari el mateix dia 15 al matí.
A l’acte va sonar en diferents moments l’orgue de l’es-
glésia acompanyat d’una flauta travessera. Amb els 
gegants d’Ordal dins l’església acompanyats dels ge-
gants de Lavern, tota la celebració va ser molt emotiva, 
sobretot quan els premiats van recollir els premis, van 
explicar part de la seva història i van agrair la seva re-
coneixença.

Regidoria de Cultura

Regidoria 
de Gent 
Gran

Taller de roses
La setmana prèvia a la ce-
lebració de Sant Jordi es va 
realitzar un taller de treballs 
manuals dins el marc del ta-
ller d’estimulació cognitiva, 
que s’imparteix a vuit nuclis 
de població del municipi de 
Subirats. El taller va consis-
tir en l’elaboració d’una flor a 

partir de càpsules de cafè d’alumini usades. La diversitat 
de colors de les càpsules i la facilitat per modular l’alumini 
van permetre que tothom pogués realitzar l’activitat amb 
les seves pròpies mans. El resultat va agradar tant que 
en alguns casos la flor va ser obsequiada per Sant Jordi 
i, en altres, els alumnes van fer poms sencers de flors en 
ser a casa seva, reproduint l’activitat. La traça i materials 

com paper i roba aportats per cada alumne van servir per 
acabar de polir les flors. 

Regidoria de Gent Gran
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Una infermera de l’entitat Rescat va ser l’encarregada 
d’impartir la conferència sobre accidents domèstics a Sant 
Pau d’Ordal el dijous 12 de maig. Durant gairebé dues 
hores es va parlar dels diversos perills que trobem a casa 
nostra, i que poden ser origen de caigudes i altres acci-
dents com ara cremades, talls o intoxicacions. La confe-
renciant va explicar com minimitzar els perills i com actuar 
en cas de produir-se un accident. Les set persones que hi 
van assistir van participar activament durant la conferèn-
cia i van aportar experiències pròpies i solucions que han 
anat adaptant a les seves llars. 

Regidoria de Gent Gran

Xerrada accidents domèstics

L’empresa Ciència Divertida va visitar el dilluns 9 
de maig el nucli dels Casots per parlar de nutrició. 
Sota el títol Alimentació saludable, una nutricionista 
es va encarregar de parlar d’hàbits alimentaris i va 
preparar un berenar nutritiu i saludable als assis-
tents: un batut de iogurt amb plàtan, fruits secs i 
cereals. Hi van participar 10 persones dels nuclis 
de Can Rossell i els Casots, que van aprofitar per 
formular diverses preguntes entorn a la diabetis i 
l’alimentació. 

Regidoria de Gent Gran

Alimentació Saludable

Organitza: Amb la col·laboració de: 

Curs de Whatsapp, Facebook i banca en línia
amb Aula Formació a l’Ajuntament de Subirats

Dijous 26 de maig, 2, 16 i 30 de juny  
i 7 i 14 de juliol de 18.30 h a 20 h

Per apuntar-vos-hi, adreceu-vos a l’Ajuntament 
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Regidoria
de 
Joventut

Subijove
Des del 
S U B I J O -
VE por-
tem uns 
mesos a 
tope! Hem 
anat fent 
d i v e r s e s 

activitats i fins i tot hem obert un nou 
projecte! Us expliquem...

OCI 
Durant el mes de març es van estar 
planificant diverses activitats a rea-
litzar en el marc de les vacances de 
Setmana Santa. Es va organitzar un 
torneig de Play Station 3 al Subijove, 
planificat i dinamitzat pels mateixos 
joves, el guanyador del qual va ob-
tenir un petit obsequi. 
L’altra activitat que es va dur a terme 
va ser un taller de massatges impar-
tit per un especialista i amb el qual 
es van aprendre anatomia, algunes 
tècniques bàsiques de relaxació i 

distensió, i, sobretot, com fer i rebre 
un massatge sense fer mal. 

FORMACIÓ
Al mes d’abril s’ha obert el projecte 
d’aules d’estudi, un espai de suport 
acadèmic dirigit a joves que es tro-
ben cursant l’ESOamb el qual es 
vol aconseguir que els joves agafin 
hàbits d’estudi i tinguin continuïtat 
en el seu procés educatiu. Aquest 
espai està dinamitzat per un moni-
tor que s’encarrega de donar suport 
als joves en allò que necessiten i 
demanden. 
L’activitat es du a terme a l’equipa-
ment juvenil ubicat a Ordal, tots els 
dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30. 
El projecte ha tingut molt bona aco-
llida, fins al moment hi estan parti-
cipant cinc joves i la valoració és 
positiva. 
Durant el mes d’abril, s’han estat or-
ganitzant reunions i recollint propos-
tes per planificar les properes acti-
vitats, així que estigueu ben atentes 

i atents perquè portem una agenda 
de JUNY I JULIOL ben carregada!
Si vols estar al cas de totes les acti-
vitats juvenils que organitza el Subi-
jove al municipi, passa pel Subijo-
ve els dilluns i dimecres de 16:00 
a 20:00, envia un correu a joven-
tut01@ccapenedes.cat, contacta 
amb la nostra pàgina de Facebook 
‘’Dinamo Subirats’’ o posa’t en con-
tacte al 628 264 481. 

Et fem arribar també les properes 
activitats que pots realitzar dins del 
programa d’activitats comarcals 
formatives de la Dinamo i l’Oficina 
Jove de l’Alt Penedès
Conductor de carretó frontal:
Puigdàlber
10 i 11 de juny
Iniciació al socorrisme: 
Torrelavit
17 i 18 de juny

Regidoria de Joventut Subijove

1a Festa Jove  
Lavern-Subirats

El dia 18 de juny 
el grup de joves 
de Lavern, en col-
laboració amb el 
Subijove (Servei de 
Joventut de Subirats) 
i la Regidoria de Cul-
tura, organitza la pri-
mera Festa Jove de 
Lavern-Subirats sota 
el nom de “La Festa 
del Porró”. Amb in-
tenció de reunir els 
joves no tan sols del 
poble sinó de tot el 
municipi, conviden 
que s’assisteixi a la 
primera edició del 
Porrófest, que comp-
tarà amb el grup 
local Fuera de Tono 
com a teloners de Ti-
mon’s Republik, grup 

punter del panorama català. La festa es tancarà amb Tropical 
Riots, un dels djs de la darrera edició de l’acampada jove!
No us ho podeu perdre, recordeu-ho: el 18 de juny a partir de les 
23:00 a la pista poliesportiva de Lavern-Subirats!

Regidoria de Joventut

AJUTS DE GARANTIA JUVENIL
La Generalitat 
de Catalunya 
posa en marxa 
una convoca-
tòria d’ajuts per 
impulsar mesu-
res contra l’atur 
juvenil en els àm-

bits del treball autònom, l’economia social i el 
cooperativisme.

El Govern català, dins d’aquest pla anomenat 
de Garantia Juvenil, destinarà un total de 
2.540.000 euros a subvencionar a tot autò-
nom, cooperativa o entitat d’economia social 
per incorporar joves de 16 a 29 anys durant 
un mínim de 6 mesos inscrits en la Garantia 
Juvenil entre 2015 i 2016, així com a aquells 
joves d’aquest col·lectiu que es donin d’alta 
com a autònoms.

El ventall d’ajuts es mou entre més de 4.500 
euros per persona incorporada durant mig any 
fins els prop de 9.100 euros en el cas que la 
relació contractual s’allargui fins als 12 mesos.

En aquest enllaç podreu sol·licitar l’ajut:  
http://scur.cat/K5BEJ7

La data límit de presentació de 
sol·licituds és el 31 d’octubre del 2016
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Casal d’estiu a les escoles i les llars de 
Subirats

La Regidoria d’Ensenyament organitza, com cada any, el casal d’estiu de les escoles 
de Sant Pau d’Ordal i Lavern així com de les tres llars d’infants municipals, amb la col-
laboració del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
El casal d’estiu és una proposta lúdica, esportiva i educativa en la qual es faran acti-
vitats variades: tallers, esports, excursions, sortides, piscines, totes adaptades a cada 

grup d’edat. Els grups d’edat admesos són de P-3 fins a 6è.

Casal d’estiu de les escoles
Les dates del casal són del 27 de juny al 29 de juliol i l’horari, de 9 a 13 hores. Enguany, el casal se centralitzarà 
a l’Escola Sant Jordi, a Sant Pau d’Ordal. Els alumnes de Lavern tindran servei de transport gratuït amb monito-
ratge. 
El preu de cada setmana és de 45 € per alumne i per tot el casal (5 setmanes) és de 200 €. 

Casal d’estiu de les llars d’infants 
Les dates del casal són del 27 de juny al 29 de juliol i l’horari, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores, amb possibilitat 
de menjador i monitoratge de 13 a 15 hores i servei d’acollida de 8 a 9 h del mati.
La llar d’infants de Sant Pau d’Ordal acollirà els alumnes d’Ordal i Lavern (incloent els nadons) i a tal efecte, hi 
haurà servei de transport gratuït amb monitoratge. 
El preu de cada setmana és de 40 € per alumne (45 € per als alumnes nadons) i per tot el casal (4 setmanes) és 
de 155 €. El preu del menjador per una setmana és de 30 € i per tot el casal, 115 €.

Regidoria
d’Ensenyament

La Regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Subirats ha organit-
zat, un any més, un taller adreçat a 
pares i mares que ha constat de vuit 
sessions, van finalitzar el dia 3 de 
juny.
L’objectiu del taller és dotar als pares 
i les mares d’eines que ajudin a millo-
rar les relacions familiars i entendre 
els seus fills amb l’ajuda de la forma-
dora Patricia de Andrés Monteagu-
do, psicopedagoga i logopeda, col-
legiada i coach sistèmica. El resultat 
els van valorar els diferents testimo-
nis que van participar en el curs. 

Testimoni participants del curs
“...agraeixo molt poder participar i 
compartir aquesta”feina” d’autoco-
neixement. Perquè en els temps que 
corren..., en els que precisament 
només fem això..., córrer d’aquí cap 
allà, i en els que afloren opinions, ar-
ticles i estem desbordats d’informa-
ció sobre maternitat, paternitat, etc. 
s’agraeix trobar un espai així, on atu-
rar-se d’aquest bucle, respirar, sentir, 
escoltar, trobar-se i saber que estàs 
aquí...que estàs viu! GRÀCIES!
“El creixement personal és un procés 
de reflexió i aprenentatge sobre un 
mateix. En aquests cursos de ‘Mou-
te per moure’, que des de fa quatre 
anys es fan a Subirats, les perso-
nes que hi assistim (pares, mares, 
mestres, etc.) tenim l’oportunitat de 
conèixer-nos a nosaltres mateixos, 

connectar amb les nostres creences, 
valors, limitacions, pors, buscar en el 
nostre arbre familiar tota la informació 
que s’hi amaga i que és molt impor-
tant treure-la a la llum. Tot això, ens 
ajuda a anar formant la nostra prò-
pia identitat. Els cursos et permeten 
adquirir tota una sèrie de recursos i 
eines per saber gestionar les nostres 
emocions. I és que, quan ets capaç 
de conèixer-te a tu mateix, és quan 
pots entendre i conèixer les persones 
del teu voltant.” Imma
“No és un curs per a mares i pares. 
És un curs per adquirir coneixements 
i tècniques per fer un treball personal 
i així repercutir en la família, amics, 
feina o qualsevol sistema; tot de la 
mà d’uns companys genials i una 
mestra excepcional.” Aida

“Un curs que et permet millorar el 
coneixement de tu mateix i d’aquesta 
manera alhora la relació amb els que 
t’envolten: Els teus fills, la parella, la 
família, els amics i fins i tot els com-
panys de feina! Us el recomano.” Eva
“De vegades la vida, la societat, la 
gent... creiem que ens limiten; els 
únics que posem impediments en 
aconseguir lluitar pel que volem som 
nosaltres mateixos. Tenim poder i 
força de decisió però les pors, els 
dubtes, el què diran de vegades són 
els nostres pitjors enemics. Canvis 
porten més canvis i hem d’aprendre 
que no perquè marxi gent del nostre 
costat o evolucionem de determina-
da forma ens estem equivocant, som 
estranys... Ens preparem per ser mi-
llors estudiants, ens formem per evo-
lucionar intel·lectualment i professio-
nalment, ens cuidem físicament però 
escoltar-nos, creure en nosaltres 
mateixos: qui som, què volem, què 
esperem i volem com a ésser indivi-
dual, si no fas un treball personal, si 
no aprens a gestionar les emocions, 
si no tens eines per fer-ho és com-
plicat ser millor persona, amiga, filla 
i mare. Per mi hi ha un abans i un 
després d’aquests anys i experièn-
cies de conèixer la Patrícia. Gràcies 
per ser-hi, per fer-nos de mirall, per 
ensenyar-me a mirar endavant i ser 
feliç: sense judicis ni prejudicis de 
forma.” Júlia

Regidoria d’Ensenyament
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Escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal
Els alumnes de cicle superior van visitar el 
jaciment de la Font de la Canya

El dimecres 20 d’abril van anar caminant al Jaciment 
de la Font de la Canya, a visitar unes excavacions 
arqueològiques d’un antic poblat iber. Allà el Dani 
(un arqueòleg codirector del jaciment) els va fer una 
visita guiada pel jaciment. 

Aquest jaciment es diu Font de la Canya perquè a 
prop d’allà hi ha el torrent del mateix nom. El van 
descobrir quan un arqueòleg que passejava per allà 
amb el seu gos va trobar moltes peces de ceràmica 
pel terra.

El Dani els va ensenyar un celler iber, que era molt 
gran i només n’havien excavat un tros, on van trobar 
llavors de raïm, que amb la humitat de la terra s’ha-
vien conservat.

També van veure un esquelet d’una persona ibera, 
un nen entre deu i onze anys, a dins d’una sitja que 
havien trobat feia pocs dies i encara estaven ex-
cavant. Aquest descobriment podrà aportar molta 
informació sobre els costums ibers i és només el 
segon esquelet que troben a la Font de la Canya, 
perquè en èpoques més tardanes els ibers incinera-
ven els seus morts.

Un altre problema d’interpretació dels poblats ibers 
és que els ibers escrivien, però amb unes altres gra-
fies que no s’han pogut desxifrar. Ho feien en pla-
ques de plom i traçaven les lletres amb un punxó. 

Als nois i les noies de les classes de les Oliveres els 
va agradar molt aquesta excursió i van poder apren-
dre moltes coses sobre els orígens del vi a la nostra 
comarca.

Maria Forn i Abril Martí 

Erasmus
La setmana del 10 al 14 de maig uns alumnes ita-
lians d’Altavilla van visitar Sant Pau d’Ordal, dins 
l’intercanvi escolar del projecte Erasmus Making the 
future grow. 
Van arribar el dimarts i els van fer una gran benvin-
guda amb una cançó, la intervenció dels mestres de 
l’escola, l’AMPA i l’Ajuntament, i un fantàstic berenar 
per a ells i les famílies acollidores.

El dimecres van realitzar un joc de descoberta del 
poble, uns tallers relacionats amb la vinya i la visita 
guiada a la Vinya dels Nens.
El dijous van visitar Barcelona i els alumnes de cicle 
superior, en anglès, els anaven explicant els espais 
i els monuments més importants.
El divendres van fer una bicicletada pels voltants del 
poble, van repetir els tallers i a la tarda-nit van ce-
lebrar el sopar de cloenda al Centre Agrícola, que 
va acabar amb l’actuació del conjunt local Nords 
Perduts.
El dissabte, quan es van acomiadar, als alumnes ita-
lians els costava pujar a l’autocar, perquè els havia 
agradat molt l’estada. 
La setmana del 23 al 17 de maig visitaran Sant Pau 
uns alumnes francesos de Banyuls i esperem que 
s’ho passin tan bé com s’ho van passar els italians.

Núria Bonet i Ixent Casamajor 

Els nens i  les nenes de C.S.
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Escola El Montcau d’Ordal
Festa de l’Arbre 2016

El diumenge 13 de març, com 
cada any, a Ordal celebrem la 
festa de l’arbre. Ja fa dos anys 
que esmercem el treball al parc 
municipal que es coneix per Parc 
de la Immaculada. Aquest any 
s’han arranja’t dos parterres de 
plantes aromàtiques amb al seu 
corresponen rec (gota a gota). 
Esperem que en gaudeixi tota la 
gent en las seves passejades.

La diada va començar amb jocs 
de sempre per a la quitxalla: cur-
ses de sacs, saltar a corda, el mo-
cador. El batlle del municipi, Pere 
Pons, ens va dir unes paraules 
sobre l’estimació de la natura molt 
encertades, i el nostre poeta or-

dalenc Eugeni Vendrell, autor del 
llibre de poemes La tardor d’Sca-
ramouche, ens va delectar amb 
records dels arbres de la nostra 
vida i el poema “La Festa de l’Ar-
bre”, pensat i escrit per a aquesta 
diada. 

Els nens/es de l’escola Montcau 
ens van presentar uns murals 
fantàstics i ens van recitar unes 
poesies de Les quatre estacions. 
Tot seguit es va fer la plantada de 
les plantes aromàtiques.
En acabar l’acte, l’Ateneu Orda-
lenc ens preparà un petit refrigeri.

C.S. Escola El Montcau

Sant Jordi
Aquest any, com sempre, hem 
celebrat la diada de Sant Jordi a 
l’escola, però enguany ha estat 
diferent i per anticipat ja que 
queia en dissabte i no hi havia 
escola. Igualment, però, ho vam 
celebrar com calia.

Com cada any hi havia la parade-
ta de llibres i roses, però aquesta 

vegada també vam vendre al-
guns treballs manuals que haví-
em fet uns dies abans: clauers, 
penjolls i fins i tot unes roses fetes 
de llaminadures que estaven bo-
níssimes!

Els venedors, els nens i les nenes 
de 5è i de 6è, vam gaudir tot el 
dia de la màgia de Sant Jordi i al 
migdia vam improvisar un pícnic 
per dinar alguns mestres i alguns 
nens. 

A la tarda alguns exalumnes van 
venir a veure’ns quan van arribar 
de l’Inter.

Va ser una gran festa!

Els nens i les nenes de C.S.

Escola Subirats de Lavern
Fent de l’escola Subirats un 
espai de reflexió conjunta

L’escola Subirats de Lavern, ja 
fa 10 anys que forma part del 
Programa d’Escoles Verdes on 
alumnes, pares, mares i mestres 
participem en una escola més 
sostenible i més respectuosa 
amb l’entorn. Educar per aquesta 

sostenibilitat no és fàcil i enca-
ra ens queda molt de camí per 
recórrer, però el balanç durant 
aquesta dècada és del tot positiu.

El reciclatge, la recollida selecti-
va, l’agricultura ecològica a l’hort, 
l’ús d’embolcalls amb impacte 
ambiental zero, la Festa de Medi 
Ambient, el Fòrum d’Escoles Ver-
des i les bones pràctiques a l’es-
cola i a casa són eixos fonamen-
tals del nostre projecte educatiu. 

Però ens cal anar més enllà per 
fer que aquests valors apresos 
durant la infància no s’esvaeixin 
amb el pas del temps i es facin 
extensibles a les famílies. Per 
aquest motiu, aquest curs hem 

demanat a pares i mares que 
participin en l’activitat docent a 
les aules i comparteixin amb nos-
altres la importància d’una edu-
cació sostenible tot fent tallers 
amb els alumnes.

Moltes gràcies a tots i totes!

Maig 2016

Escola Subirats de Lavern
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Llars d’Infants de Subirats
Els nens i les nenes de les tres llars de Subirats cada any 
ens trobem tots a la llar d’infants L’Esquirol de Sant Pau. 
Passem un matí tots junts compartint un espectacle de 
titelles on el protagonista és “EN CIGRÓ” un titella molt 
simpàtic i divertit que cada any ens explica un conte i 
aquets any com que s’acostava la diada de Sant Jordi 
ens va explicar la llegenda, que ens va agradar molt!
Un cop acabat l’espectacle esmorzem tots junts i pas-
sem el matí compartint activitats, jocs i rialles... 
Des de les tres llars d’infants valorem molt positivament 
aquestes trobades on es coincideixen tots els nens i 
les nenes de les llars del municipi.

Les educadores de les llars d’infants municipals

CURS D’ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL
220 h + 40 h pràctiques a empresa (optatives) - Possibilitat de realitzar examen oficial

Sant Pau d’Ordal (Subirats)

AULA FORMACIÓ DEL PENEDÈS
Passeig Camp dels Rolls, 9, 1a planta, despatx 10 - 08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 890 20 47 - Fax. 93 890 40 51 - formacio@aulapenedes.cat - www.aulapenedes.cat

GRUP MATÍ
Inici: juny

Final: setembre 
Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h

GRUP TARDA
Inici: juny

Final: setembre 
Horari de dilluns a divendres de 15 a 19 h

(a l’agost no hi haurà classe)
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Projecte servei auxiliar de la llar
Aquest any, com un ajut puntual gràcies al “Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i 
de suport a la prestació de serveis socials”, de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Subirats, amb una aposta 
clara per la qualitat de vida de les persones, ha emprès una acció concreta anomenada “Servei auxiliar de la llar”. 
Es faran al voltant d’unes 40 actuacions, bàsicament a la llar de la persona gran i/o família amb dificultats de des-
envolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El tipus d’actuacions que es duran a terme van 
dirigides a proporcionar atencions personals d’ajuda a les feines de la llar.
Des dels serveis socials bàsics es durà a terme tota la coordinació i el seguiment de l’actuació.

Regidoria de Serveis Socials

Taller de roses a l’escola El Moncau d’Ordal dins el projecte 
Apropa’t a la Diversitat

Aquest any 2016 i com cada any s’ha 
organitzat el taller Sant Jordi junta-
ment amb la col·laboració de l’esco-
la El Montcau. En aquesta ocasió va 
tenir lloc al menjador de la mateixa 
escola els dies 14 i 15 d’abril.
El taller es va fa en dues sessions, la 
primera va ser dirigida a pares que 
hi van preparar fermalls (broches) de 
dos tipus: uns de fets amb càpsules 
de cafè i els altres fets amb feltre; i 
amb aquest últim material es van fer 
també clauers de diferents formes i 
estils. A l’endemà i a la segona sessió 
els pares junts amb els alumnes de 
cicle superior de l’escola EL Montcau 
van preparar els mateixos accessoris 
junt amb les roses de llaminadures.

En general, el taller “Sant Jordi 2016”, 
que s’ha dut a terme per quart any 
consecutiu ha tingut novament una 
participació i una acceptació molt 
bones, sobretot pels alumnes de 
cicle superior, ja que s’ho van passar 
molt bé. 

Informació facilitada per Asmae 
Abriouel

El dia 22 d’abril –el dia abans de la 
diada de Sant Jordi– l’escola va pre-
parar una paradeta on es van posar 
tots els treballs manuals que s’havien 
preparat per vendre. Cal destacar que 
les 70 roses de llaminadures que van 
preparar els alumnes van tenir molt 
d’èxit i es van vendre de seguida.

Regidoria 
de 
Benestar 
Social

Convocatòries d’ajuts
❖  AJUTS PER A 

ARRANJAMENTS 
A LES LLARS I 
AJUDES TÈCNIQUES, 
DESTINATS A GENT 
GRAN I PERSONES 
DISCAPACITADES

Un any més, l’Ajuntament 
de Subirats torna a obrir una 

convocatòria (mirar bases publicades) per concedir ajuts 
econòmics en concepte d’arranjaments a les llars i ajudes 
tècniques, per alleugerir la despesa de les persones ma-
jors de 65 anys i persones discapacitades.
Les actuacions per a les quals es podrà demanar subven-
ció serà:
-  Línia 1: arranjaments. Són subvencionables les despeses 

originades per les obres d’arranjament de les llars habi-
tuals de les persones grans i discapacitats i, en ambdós 
casos, amb dificultat de mobilitat, per tal de millorar les 
condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habita-
bilitat mínimes, que hagin estat realitzades entre l’1 de 
gener del 2012 i el 31 d’agost del 2016. 

-  Línia 2: ajudes tècniques. Són subvencionables les des-
peses originades per l’adquisició d’ajudes tècniques que 
facilitin el desenvolupament de l’autonomia i millorin la 
qualitat de vida dels destinataris, que hagin estat rea-
litzades entre l’1 de gener del 2012 i el 31 d’agost del 
2016.

La presentació de les sol·licituds serà del 4 de juliol al 
30 de setembre del 2016, ambdós inclosos, a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
❖  AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL ESCOLAR, 

LLIBRES I SORTIDES PER AL CURS ESCOLAR 
2016/2017

S’obre la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de ma-
terial escolar, llibres i sortides als alumnes empadronats 
al municipi de Subirats i matriculats en centres públics o 
privats concertats que cursin educació infantil, primària o 
secundària obligatòria durant el curs 2016/2017.
La presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 20 de juny 
del 2016, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament.

Regidoria de Serveis Socials
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Regidoria
d’Igualtat i 
Ciutadania

L’entitat Equalmón, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Subirats, organitza l’exposició Marroc, el veí descone-
gut del 18 al 22 de maig al Centre Agrícola de Sant Pau 
d’Ordal, amb l’horari de visita de 18 a 20 h.
El dimecres dia 18 de maig a les 20 h es realitzarà una 
xerrada a càrrec dels membres de l’entitat Equalmón.
Tots els assistents seran obsequiats amb un tastet de pas-
tes i te preparats per les mares de l’escola Sant Jordi. 

Asmae Abriouel 
Projecte “Apropa’t a la Diversitat”

Exposició Marroc, el veí desconegut 

Sopar de dones empresàries
L’1 de març va tenir lloc, al 
Sol i Vi, el sopar que organitza 
anualment Dones d’Empresa 
de l’Adepg. Hi van assistir l’al-
calde, Pere Pons, i la regidora 
d’Igualtat, Lluïsa Sueiro. Cada 
any l’associació Dones d’Em-

presa dóna un premi a la trajectòria empresarial d’al-
guna dona i enguany aquest guardó va ser entregat a 
Ramona Torné, gerent de l’empresa Plazas. L’acte va 
comptar amb la presència de la consellera Neus Munté 
i la directora de l’Institut Català de les Dones.

Regidoria d’Igualtat i Ciutadana

1r Fòrum d’Empresàries de Subirats

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajunta-
ment de Subirats va organitzar el dis-
sabte 19 de març el 1r Fòrum d’Em-
presàries, Directives i Emprenedores 
de Subirats. La trobada es va fer al 
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal 
i va se oberta a totes les persones 
interessades a conèixer les ponents, 

diferenciades: comunicacions de 
les ponents, debat entre elles i col-
loqui amb el públic. Hi van participar: 
Ramona Torné (Transports Plazas), 
Maite Catasús (MCV Perruqueria), 
Kathy Lindstrom (Ozcáriz-Lindstrom 
Arquitectes), Odbúlia Martín (Més i 
Més Serveis), Àngels Saumell (Con-
fitures Vinyet), Sílvia Domènech 
(Dones d’Empresa ADEPG) i la regi-
dora d’Igualtat, Lluïsa Suerio. L’alcal-
de de Subirats, Pere Pons, va fer la 
cloenda d’aquest acte que va ser mo-
derat per la periodista Rosa Vendrell. 
També es va poder visitar l’exposició 
Dones d’empresa, de l’Institut Cata-
là de les Dones, que visualitzava les 
aportacions de les dones a l’activitat 
empresarial de Catalunya. L’organit-
zació va proposar compartir un pis-
colabis-sopar a la mateixa sala, obert 
a totes les persones que s’hi havien 
inscrit prèviament. 

Regidoria d’Igualtat i Ciutadania

intercanviar punts de vista i expe-
riències, compartir informació i fer 
xarxa. Es va parlar de la conciliació 
laboral-familiar, la gestió de perso-
nal, l’emprenedoria, el màrqueting, 
les xarxes socials i tots els temes que 
conformen el dia a dia de les dones 
directives. L’acte va tenir tres parts 
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Patronat 
de 
Turisme

La destinació turística de Subirats  
a la fira de turisme B-Travel de Barcelona

El Patronat de Turisme, amb 
la col·laboració del restaurant 
Cal Pere del Maset i el celler 
Albet i Noya, ha estat present 
a l’espai B-Delicious, de la fira 
de turisme de Barcelona B-
Travel. L’activitat ha consistit 

en un show cooking on s’ha presentant l’experiència gas-
tronòmica “Descobreix l’origen a Sant Pau d’Ordal”, que 
va fer les delícies dels assistents.
Una altra acció de promoció va ser la presentació conjunta 
amb l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos del pro-
ducte turístic “Sabors en Temps de Guerra”.
El Patronat de Turisme de Subirats va ser present tot el 
cap de setmana a l’estand de Turisme de Catalunya, dins 
la marca turística Costa de Barcelona. El B-Travel –antic 
Saló Internacional del Turisme de Catalunya– va reunir, 
entre el 15 i el 17 d’abril, dos-cents expositors de totes les 
comunitats autònomes i més de 50 països que van mos-
trar la seva oferta turística al recinte de Montjuïc, Fira de 
Barcelona. Enguany, el saló ha englobat cinc grans àm-
bits: B-Happy, que contempla viatges en família o amics; 
B-Culture, propostes relacionades amb l’art, la història i la 

cultura des de nous punts de vista; B-Special, que inclou 
l’oferta de turisme de compres, experiències úniques i de 
luxe; B-Adventure, amb turisme esportiu, rural o nàutic; i 
B-Delicious, on descobrir les rutes enogastronòmiques.
Per tot això, és molt interessant la representació de Subi-
rats en aquest aparador del turisme de primer nivell.

Patronat de Turisme de Subirats

ESTACIÓ VITIVINÍCOLA LAVERN-SUBIRATS
HORARI D’OBERTURA ESTIU 2016 

DE DIMARTS A DIVENDRES: de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
DISSABTES: de 10 a 16 h

DIUMENGES I FESTIUS: de 10 a 14 h

Us informem que, des del 10 d’abril del 2016, el Punt d’Informació Turística  
de Sant Pau d’Ordal ha deixat d’oferir els serveis d’informació turística com fins ara,  

i s’està treballant en un nou model de prestació d’aquest servei.

Subirats al Decanter magazín 
La prestigiosa revista Decanter, en l’edició de març d’enguany, dedica diversos 
articles al món del cava i el Penedès. Hi trobareu una guia dissenyada per gaudir 
del cava on ressenyen cellers, botigues, restaurants i hotels. En aquests articles 
–que també podeu trobar per internet– citen cellers de visita imprescindible, entre 
els quals en destaquen dos de Subirats: Llopart i Castellroig. També fan menció a 
la nomenclatura de “Clàssic Penedès” que s’empra a Albet i Noya. D’altra banda, 
dediquen un apartat a Sant Pau d’Ordal, on es parla de l’Hípica Sant Pau com a 
punt de partida per fer una passejada a cavall entre vinyes. A més, també es re-
comanen els restaurants de Sant Pau: Cal Saldoni, Cal Xim i Cal Pere del Maset.

Segur que aquestes propostes atrauran el públic estranger que vol fer enoturisme 
al Penedès, un tipus de turisme que podran satisfer a Subirats gràcies a la qualitat 
de les empreses, la bellesa del territori vinícola, l’ambient rural del municipi i la 
feina, innovadora i constant, de tots plegats. 

Patronat de Turisme de Subirats
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Nous horaris al Museu 
d’Esperanto de Subirats 

Des del mes de maig, el Museu d’Esperanto de 
Subirats (MES) reorganitza la gestió de les seves 
visites. Estarà obert el quart dissabte de cada mes, 
en horari de 12 a 13 h. A banda d’aquest dia, els 
caps de setmana es podran concertar visites guia-
des contactant directament amb l’Oficina de Turis-
me de Subirats. 
D’altra banda, cal destacar la darrera donació al 
fons documental del MES. Es tracta d’una aporta-
ció feta per en Joan Devis Ortega, fill de l’esperan-
tista Rafael Devis Pascual (València, 1924-2011). 
Aquesta donació consta de diverses caixes amb 
material de diferents parts del món, hi ha llibres, 
cartes, discos, informació de congressos i fins i tot 
gravacions en format súper 8, beta i VHS. En Ra-
fael Devis era un actiu esperantista, membre de la 
Hispana Esperanto Fervojista Asocio, que acudí a 
diferents congressos internacionals durant els anys 
cinquanta, d’on surt part de la donació.

Patronat de Turisme de Subirats

Nou projecte de l’Escola 
Tècnica d’Arquitectura

Els alumnes del màster en Paisatgisme de l’Escola 
Tècnica d’Arquitectura de Barcelona i el seu pro-
fessor, el doctor Miquel Vidal, han acudit a Subi-
rats a realitzar treballs de camp i prospecció pels 
camins rurals del municipi. L’objectiu dels alumnes 
és fer un treball de recerca rigorós on es treballa la 
mobilitat i els accessos de les rutes, i posa en valor 
els elements patrimonials i el contingut del paisatge 
vinícola. El projecte s’està duent a terme coordinat 
amb el Patronat de Turisme de Subirats, que, a tra-
vés del seu tècnic, treballa en les noves rutes viti-
vinícoles de Subirats. El treball en equip es veurà 
reflectit en un nou mapa turístic de Subirats que 
incorporarà rutes turístiques més llargues i de re-
corregut circular, així com la senyalització de nous 
recorreguts turístics per camins rurals que recent-
ment han estat oberts. El mapa vigent s’actualitza-
rà i es posarà totalment al dia, i hi apareixeran els 
nous atractius turístics de Subirats com el lloguer 
de bicicletes elèctriques a l’estació de Lavern o el 
nou Mirador de la Bardera, entre d’altres.

Patronat de Turisme de Subirats

Benvinguda a la nova família del Castell de Subirats
L’Ignasi Miranda i la Montse Roset i els seus 
fills s’han instal·lat fa unes setmanes a la recto-
ria del Castell de Subirats. El bisbe de la nos-
tra diòcesi, Agustí Cortés, els ha encarregat la 
custòdia de la parròquia i el desenvolupament 
d’activitats pastorals. També hi duran a terme 
activitats turístiques i lúdiques. 

La Montse és llicenciada en ESADE i té fusta 
d’emprenedora. L’Ignasi és periodista dins 
l’àmbit cristià. Molts li reconeixereu la veu, ja 
que treballa a Ràdio Estel i a la Missa de TVE2. 
S’està preparant per al diaconat. Els diaques 
són ajudants del bisbe i dels preveres, i, tot 
i ser un ministeri ordenat, solen estar casats.

Patronat de Turisme de Subirats
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Subirats s’acosta al públic francès
El Patronat de Turisme de Subirats ha col·laborat amb la 
Diputació de Barcelona en la preparació i organització 
d’un viatge de premsa, conegut com a press trip. El 6 
d’abril el periodista Christophe Migeon, de la revista fran-
cesa A/R Magazine, va fer parada al Penedès i va gaudir 
d’una ruta amb bicicleta elèctrica per Subirats.
El punt de trobada va ser l’Estació Vitivinícola de Lavern, 
des d’on el tècnic de turisme i la guia local, Neus Sendra, 
van donar la benvinguda al periodista i la seva acompa-
nyant. La ruta va començar a les 17 h en direcció al Cas-
tell, amb un recorregut de 15 quilometres i dues hores de 
durada que va transcorre per la Bardera, els Casots, Can 
Rossell, Sant Pau d’Ordal, Lavern i l’estació de tren. 
A/R Magazine és una revista de viatges bimestral amb una 
tirada de 30.000 exemplars que fa articles per al gran pú-
blic francès amb una sensibilitat eco-responsable i sos-
tenible. Amb aquesta acció promocional, el Patronat de 
Turisme de Subirats impulsa la comunicació dels recursos 

i l’oferta del municipi en els mercats internacionals i fixa 
com a objectiu el creixement del nombre de visitants fran-
cesos a la destinació turística de Subirats, capital de la 
vinya. 

Patronat de Turisme de Subirats

Arriba el XIV Festival de Música a les Vinyes,  
els dies 23 i 30 de juliol

El Patronat de Turisme de Subirats, 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Subirats, la Diputació de Barce-
lona, els Productors de Vi i Cava de 
Subirats, l’Associació de Productors 
del Préssec d’Ordal, la Confraria del 
Cava Sant Sadurní i la família Bori 
de Fortuny, organitzen, un any més, 
la XIV edició del Festival de Música 
a les Vinyes, que se celebra al mag-
nífic entorn del Palau Gralla a Torre-
ramona.
Igual com a les darreres edicions, la 
programació artística d’aquesta edi-
ció s’ha realitzat amb la col·laboració 
dels veïns del municipi Eduard Codi-
na i   Josep Massana, que ens ofe-
reixen unes propostes genuïnes i sin-
gulars.
Per una banda, el dissabte 23 de juliol 
pujaran a l’escenari tres dels millors 

mona, es dóna lloc aquesta tradicio-
nal cita amb la música. Com sempre, 
seran propostes musicals difícils de 
veure a casa nostra, en les quals es 
gaudirà d’un entorn únic, envoltats 
de vinya. Any rere any, el Festival de 
Música a les Vinyes porta al Penedès 
un cartell de músics de gran qualitat 
i posiciona el municipi dins del circuit 
de petits festivals de Catalunya amb 
capacitat per a 400 espectadors. 
Finalment, després de l’actuació i 
davant de la Confraria del Cava Sant 
Sadurní, s’ofereix el tradicional mari-
datge “Música a les vinyes” que con-
sisteix en degustacions de cava de 
tots els cellers de Subirats maridats 
amb préssec d’Ordal i acompanyats 
amb coca de forner del Forn de La-
vern. 
Enguany, com a novetat, s’organit-
zarà una visita cultural guiada i una 
proposta de col·laboració amb els 
restaurants del nostre municipi
Des d’aquí també volem agrair a 
l’empresa Vilor, concessionària de 
les obres que s’estan duent a terme 
a l’estació de tren de Lavern, el seu 
patrocini de l’edició d’enguany del 
festival.
Consulteu tota la informació a www.
turismesubirats.cat.

Patronat de Turisme de Subirats

músics de jazz del moment: Marc 
Miralta (bateria), Marco Mezquida 
(piano) i Martín Leiton (contrabaix). 
Tots tres coincideixen en una mateixa 
actuació amb un repertori d’esperit 
jazzístic concentrat en un espectacle 
que portarà el nom de Pluja d’estels. 
D’altra banda, el dissabte 30 de ju-
liol és el torn d’un clàssic del Festi-
val: Ignasi Terraza, potser el pianista 
més internacional de Catalunya, que 
arriba acompanyat de la guitarra i la 
veu de Thaís Morell i els músics Ho-
racio Fumero (contrabaix), Esteve Pi 
(bateria) i Gabriel Amargant (saxo i 
clarinet). Junts combinaran el jazz 
amb la bossa nova. L’espectacle que 
interpretaran s’anomena Bossa nova 
a les vinyes. 
En dos caps de setmana consecu-
tius, al poble medieval de Torre-ra-
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Subirats en Flor 2016
El diumenge 8 de maig es va celebrar una nova edició 
de Subirats en flor, la tradicional festa de la primavera 
del municipi. Com és habitual cada diumenge després 
del Dia de la Mare, les famílies de Subirats van recollir 
el seu lot de plantes a l’estació del tren Lavern-Subi-
rats. Amb aquest esdeveniment festiu, l’Ajuntament de 
Subirats, a través del Patronat de Turisme, incentiva 
l’embelliment del municipi regalant a cada família tres 
plantes amb flor. Enguany el lot floral l’han conformat 
un gerani, un clavell de moro i una alegria.
Malgrat el dia plujós, hi va haver festa i més de 650 fa-
mílies van passar a recollir el seu lot al futur equipament 
turístic “Tren del Xarel·lo”, situat al final de l’aparcament 
de l’estació de tren Lavern-Subirats. D’aquesta mane-
ra, els veïns de Subirats van poder conèixer aquest nou 
edifici que, en un futur, acollirà les bicicletes de lloguer.
Finalment, moltes de les famílies que van participar en 
aquesta festa floral van enviar fotografies de les seves 
façanes al Patronat de Turisme per participar en el con-

curs Subirats en Flor, els guanyadors recolliran el premi 
durant la inauguració del Mercat del Préssec d’Ordal.

Patronat de Turisme de Subirats

Caminada popular pel tradicional Aplec del Pa i l’Empenta 
L’Ajuntament de Subirats, a través del Patronat de Turis-
me, va organitzar una passejada popular fins al Castell de 
Subirats pel 45è Aplec del Pa i l’Empenta.
La sortida es va realitzar el diumenge 1 de maig, sortint 
de l’Estació Vitivinícola de Lavern (estació RENFE Lavern-
Subirats) a les 8.30 h, on els participants van poder esmor-
zar tot degustant cava del nostre municipi. A les 9 h es va 
iniciar la caminada en direcció al Castell de Subirats, amb 
un recorregut nou que passava pel torrent de Can Solà, 

L’agrupació Gent Gran de Gelida visita Subirats
El calendari de la setmana de la Gent Gran de Gelida ha comptat 
amb una activitat al nostre municipi en la qual han participat 60 
gelidencs i gelidenques. Aquest grup ha fet un recorregut guiat 
entre vinyes agafant la ruta vitivinícola fins a arribar al Castell de 
Subirats. Es tracta d’una passejada amb guia local de dificultat 
tècnica moderada i un desnivell de 250 metres. El recorregut, de 
8 quilòmetres i una durada aproximada de 2 hores i mitja a peu, 
va ser molt agradable, van passejar entre vinyes, boscos i arbres 
fruiters, i durant tot la passejada el grup va gaudir del paisatge i va 
contemplar marges i barraques de pedra seca, la masia de Can 
Maristany, Savall, el Mirador de la Bardera, la Torrota de Llopart i 
el Castell de Subirats. 
La benvinguda va ser a l’Estació Vitivinícola de Lavern, des d’on 
es va iniciar el traçat, en direcció al castell. Allí es va realitzar la 
visita guiada per conèixer la història de tan insigne construcció i 
després els gelidencs van desplaçar-se amb autocar fins al celler 
Olivé Batllori, on van concloure l’activitat amb la degustació d’una 
copa de cava i aperitiu per a tots els assistents.

Patronat de Turisme de Subirats
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Torna el Mercat del Préssec d’Ordal

Un any més, ha tornat el Mercat del Préssec d’Ordal, en la 
seva onzena edició, a la cèntrica plaça Subirats de Sant 
Pau, on productors i consumidors amants de la qualitat es 
donen cita cada dissabte i diumenge dels mesos de juny, 
juliol i agost, en horari de 9 a 14 h.
L’Ajuntament de Subirats, a través del Patronat de Turis-
me, col·labora amb l’Associació de Productors del Prés-
sec d’Ordal en els seus preparatius i en l’organització. 

Com és habitual, els assistents poden comprar el sucós 
préssec portat directament del camp al tradicional mercat 
i tots els compradors d’una caixa de préssecs són obse-
quiats amb una degustació del deliciós i refrescant mari-
datge “Música a les Vinyes”, que consisteix en una copa 
de cava o escumós de Subirats amb préssec d’Ordal. A 
més del maridatge, durant els mesos del mercat, els assis-
tents poden comprar vi, cava i escumós dels cellers locals 
que participen en aquesta activitat.
En aquesta edició, el dia de la seva inauguració, a part de 
la tradicional zona de maridatge i parades de préssec, es 
compta amb una zona d’activitats consistents en un taller 
infantil on el préssec és el protagonista, una passejada 
guiada per la terra del préssec i un punt de lloguer de 
bicicletes elèctriques.
Com a novetat, també trobareu la zona de productors 
artesanals alimentaris de Subirats, que venen els seus 
productes de proximitat, en la nova zona remodelada del 
davant de la piscina i on es fan els habituals i esperats 
maridatges. 
Vine a tastar-lo!
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Caves Llopart al programa Barcelona Premium
Les Caves Llopart han estat seleccionades per formar 
part del programa Barcelona Premium. Aquest progra-
ma de Turisme de Barcelona té com a objectiu posicio-
nar Barcelona com una destinació de viatges exclusius 
i experiències úniques, i atraure turisme d’alt poder 
adquisitiu i cultural. La selecció de les diferents em-
preses que ofereixen experiències diferenciades, l’ha 
dut a terme un jurat independent format per un grup 
d’experts en el sector del luxe, els viatges i la ciutat de 
Barcelona.
Amb aquest acord, Llopart es posiciona com a celler 
que aposta fermament per l’enoturisme de qualitat, ofe-
rint l’oportunitat de conèixer la seva propietat vinícola, 
les seves instal·lacions i els seus vins i caves a un pú-
blic elitista que cerca llocs i vivències singulars amb un 
màxim nivell d’exigència.
Per al sector turístic de Subirats és una gran notícia 
que empreses del municipi passin a formar part de 
projectes d’aquest nivell.

Des d’aquí, moltes felicitats!
Patronat de Turisme de Subirats

on l’Ajuntament, va habilitar una passera per poder creuar 
a l’altra banda i connectar entre vinyes amb el sender PR 
C-156. L’arribada al Santuari de la Mare de Déu de la Font 
Santa i Castell de Subirats es va fer pel camí antic que 
s’agafa abans del darrer revolt de la carretera del castell i 
arriba a la plaça del Santuari, on cada any es fa la celebra-
ció eucarística amb la benedicció dels panets i del terme 
parroquial, així com la ballada de sardanes. 
A la caminada popular, hi van participar dos grups, per 
una banda unes 30 persones, gairebé tots veïns de Ca 

l’Avi, i per l’altra unes parelles de Sant Feliu, acompanyats 
de personal del Patronat de Turisme, que els va fer delir 
amb les seves explicacions sobre el paisatge i masies de 
Subirats.

L’experiència va ser molt positiva i des del Patronat de Tu-
risme i l’Ajuntament estan estudiant la possibilitat de se-
nyalitzar aquest recorregut, per tal que es pugui realitzar 
durant tot l’any.

Patronat de Turisme de Subirats
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La festa major petita, més lluïda i única

El cap de setmana del 30 d’abril i l’1 de maig, enmig d’una 
agenda força plena de coincidències, la mes destacada 
de lers quals fou la de l’Aplec del Pa i l’Empenta al Castell 
de Subirats, a Lavern es va celebrar la Festa Major peti-
ta, que tradicionalment sempre s’escau el primer cap de 
setmana de maig. Aquest any, però, coincidia amb el dia 
1 del mes, per tant també dia del treballador. Malgrat tot, 
aquest any és especial per una sorpresa que va deixar els 
assistents bocabadats. 

La festa començava la tarda del dissabte, 30 d’abril, amb 
una activitat per als nens i els tradicionals partits de futbol 
cd solters contra casats i cd solteres contra casades. Per 

als nens l’oferta era la d’embrutar-se, amb les mans escam-
par pintura sobre una tela amb les lletres marcades que 
deien “Festa Major Lavern 2016”. Aquest mural, com es va 
fer l’any passat, lluirà penjat a l’escenari durant els dies de 
Festa Major, 24, 25 i 26 de juny. Paral·lelament l’emoció no 
faltava al camp de futbol, els i les més joves s’esmerçaven a 
fons per poder fer gol a la porteria contrària. El públic crida-
va i celebrava cada gol. I per acabar, un refrigeri per a tots, 
per recuperar energia. A mesura que el dia queia i entrava 
la nit, el neguit a flor de pell dels partits no es va perdre. 
Per acabar la jornada el grup de teatre En Obres ho tenia 
tot a punt per a l’estrena de l’obra d’aquesta temporada, 
Tres ratolins cecs, una adaptació de la reconeguda novel·la 
de l’escriptora britànica Agatha Christie. La sala era plena 
mentre els actors ultimaven els darrers detalls. Durant unes 
dues hores el públic va poder gaudir de la tensió al més 
pur estil de la novel·la negra amb una única pregunta que 
planava a la sala. Qui era l’assassí? Finalment, resolt el mis-
teri, l’ovació i l’allau d’aplaudiments van ser sonores. Un nou 
èxit dels d’En Obres que cada cop són més professionals i 
sembla que estan menys en obres. 
Després de la ressaca del dissabte, el diumenge, amb sol 
i vent, es preparava per la a festa. Els geganters de la 
Colla Gegantera de Lavern eren puntuals preparant l’es-
morzar de les colles convidades. Aquest any eren les de 
Can Batista, Ordal i Clariana. Amb les piles ben carrega-

Èxit al reconeixement social  
a la Federació ADF Penedès-Garraf

El divendres 29 d’abril es va celebrar a la Sala de l’Ate-
neu Agrícola un acte sense precedents al nostre muni-
cipi. La JNC Alt Penedès, una formació política juvenil, 
va lliurar per primera vegada el Premi Compromís 2016 
a Lavern. El Premi Compromís és un reconeixement 
social i polític que la formació entrega a entitats amb 
compromís amb les persones i amb la societat. 
L’acte es va celebrar comptant amb la presència de 
personalitats del municipi, en primer lloc l’alcalde Pere 
Pons, acompanyat del regidor de Medi Ambient, Llo-
renç Ros. També va comptar amb la presència del cap 
operatiu de l’ADF a Subirats, Ramon Llopart. També 
es va comptar amb el president de la Federació d’ADF 
Penedès-Garraf, Jordi Cabala, que va recollir el premi. 
Per part de la JNC, el cap comarcal, Oriol Bertran, pre-
sidia, l’acte, acompanyat pels militants de l’Alt Pene-
dès, així com també de diversos membres del Comitè 
Executiu Nacional. Més especial encara va ser la pre-
sència del cap local de la JNC Vendrell, Sergi Senpau, 
amb els seus militants. 
Aquest premi és un reconeixement a l’ADF en la seva 
vessant més social i de servei a la societat. Especial-
ment perquè no es posa gaire en valor. Una entitat que 
representa uns valors tan necessaris, en el moment 
actual, que per aquesta ocasió van quedar molt clars: 
la solidaritat, l’altruisme, el voluntariat, que tant lliguen 

amb la JNC com una formació de voluntariat polític; la 
defensa de les persones davant dels perills. En definiti-
va, era un acte per destacar el testimoni i la trajectòria 
de l’associació guardonada. 
Finalment, de l’acte no és possible oblidar que es va 
inciar amb el record de Joan Vendrell Amat, membre 
fundador de l’ADF Subirats mort aquesta mateixa set-
mana. A la seva memòria es va guardar un minut de 
silenci, abans de donar el tret de sortida a l’acte. 

Informació facilitada  
per l’Ateneu Agrícola de Lavern
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des a base de botifarra i cansalada, prepararen l’acte cen-
tral del dia. A les dotze el públic de la cercavila es reunia 
a la plaça de l’Ateneu entorn a un gegantó tapat al costat 
del capgròs del José, d’Ordal. El micròfon anunciava ja 
la presentació. La tela negra que el cobria va ser retirada 
i tothom va admirar la nova figura, el gegantó de l’Enric 
Sendra. Una persona que es feia estimar, molt implicada 
en la cultura a Lavern, però especialment en la colla ge-
gantera de la qual va ser el cap de colla. La primera balla-
da, la va fer acompanyat del capgròs d’en José d’Ordal. El 
seu nét, en Pau Cuscó, va ser qui el va fer ballar. Al so de 
les gralles va obrir la cercavila, que va recórrer els carrers 
de Lavern fins a les Escoles, i va tornar al cafè per la plaça 
de les Gitanes. Un acte emotiu que va servir per comme-
morar la memòria de l’Enric Sendra. 
Arribades les colles a la plaça de l’Ateneu, per tancar la 
jornada gegantera oferiren una ballada final que convida-

va a no defallir i a continuar la festa. I és que seguia amb 
la paella dels socis, que ja neguitosos anaren entrant a la 
sala per seure a taula. Preparada pel Frederic Manzanares 
de Sant Sebastià, va obrir la gana a tothom amb l’olor que 
feia. Les taules, ja a punt, lluïen amb l’aperitiu, patates, 
olives i galetes salades; i amb les amanides que donaven 
el toc de color. El dinar va acabar amb la tradicional gar-
landa, el cava i els cafès. Arribats a aquest punt aquella 
emoció de l’acte en record a l’Enric es va recuperar amb 
els nervis per saber a qui li tocaven les línies i els bingos, 
com cada any ben proveïts. Rellotges per a les línies i di-
nars per als bingos, a Cal Xim, al Sol i Vi i al Restaurant 
Canals i Casanovas. Amb els aplaudiments als afortunats 
va acabar la festa que ja feia ferum de Festa Major, tot i 
que falten encara dos mesos ben bons. 

Informació facilitada  
per l’Ateneu Agrícola de Lavern

Retorna na Geralda de Codines
Surt publicat un nou número de Subirats, Revista de Cultura

El dia 9 d’abril, amb motiu de 
la sortida de la tercera revista 
d’aquesta publicació, es va pre-
sentar a la Sala de l’Ateneu Agríco-
la de Lavern. De la mà dels autors, 
Fèlix Villagrasa i Francesc Perea, 
Subirats, Revista de Cultura pretén 
ser una revista monogràfica sobre 
temes claus de la nostra història. 
Aquesta vegada descobreix l’he-
retgia, la persecució de bruixes i 
la inquisició. Aquests grans temes 
destaquen dels altres publicats pel 
fet que afectaren molt directament 
a Lavern. També toquen temes de 
forma més secundària, però no 
menys important, com la convi-
vència entre cultures, entre cristi-
ans i musulmans, així com també 
la medicina, els quals encara avui 
dia continuen sent de rabiosa ac-
tualitat. 
Aquest número repassa una histò-
ria no desconeguda, però sí amb 
poc renom: la vida de Geralda de 
Codines, una veïna de Lavern que 
va viure entre el segle XIII i el segle 
XIV, en un moment en què les con-
tradiccions fruit de fortes tensions 
ideològiques, polítiques i econò-
miques sacsejaven, no només els 
regnes de la península ibèrica sinó 
tot Europa. Un escenari que no ens 
és gens llunyà, en el qual l’Església 
Catòlica mirava de consolidar-se 
malgrat les resistències d’alguns 
grups que defensaven el retorn 

a l’Església original de Jesús de 
Natzaret. L’existència de comuni-
tats mal cristianitzades va mantenir 
certes supersticions en relació al 
diable que acabaren configurant, 
ja al segle XV, el perfil que tots 
tenim en ment de la “bruixa”. Però 
és sobretot el coneixement popu-
lar, que comença a quallar a l’obra 
d’autors importants, en el camp de 
la medicina el que es barrejà amb 
aquestes supersticions a l’hora de 
dibuixar la bruixa. 

Les dones musulmanes, segons 
ha quedat documentat, eren molt 
bones sanadores. L’altra prota-

gonista, Aixa, era una d’aquestes 
dones. Però a banda d’això Geral-
da la va acusar d’estar mantingu-
da en una relació sospitosa amb el 
castlà de Subirats (administrador 
del Castell de Subirats), a banda 
d’oferir pràctiques mèdiques poc 
ortodoxes a base de conjurs. Cap 
de les dues, però, consta que re-
bessin càstig físic. Però són un 
bon exemple de persones que, 
de forma autodidacta, iniciaren el 
camí de la ciència de l’observació. 
Un camí que arriba fins als nostres 
dies i que passa, en el cas de la 
Corona catalano-aragonesa, per 
figures tan brillants i destacades 
com Ramon Llull, un dels primers 
grans noms que van crear teoria 
al respecte. D’aquesta teoria, en 
van beure noms igualment impor-
tants a la història de la ciència i la 
humanitat com Lluís Vives o René 
Descartes. 
La presentació va ser un èxit ja que 
es van superar les expectatives de 
públic, però, sobretot, pel fet que 
les preguntes posteriors a l’exposi-
ció de la revista van aportar refle-
xions interessants. Cal matisar el 
paper de la inquisició com una ins-
titució que en aquell moment va ser 
molt útil a la monarquia per unificar 
la fe de la monarquia hispànica. 

Informació facilitada  
per l’Ateneu Agrícola de Lavern
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Centre d’Estudis de Subirats - CESUB
Nova restauració del patrimoni  
de pedra seca de Subirats

Una vintena de persones es van apuntar el dissabte 7 
de maig a la crida feta per la Secció de Pedra Seca del 
CESUB per restaurar una barraca de pedra seca de Cal 
Sala (el Pago). La barraca corona un espai de vinya amb 
una gran concentració de marges de pedra seca i escale-
tes per accedir-hi, en un terreny de vinya treballada. El vo-
luntariat venia d’entitats sensibilitzades per la pedra seca, 
com el Grup de Recerca Olesa Rural, el Centre Excursio-
nista de Vallirana, el Centre Excursionista del Penedès i el 
Centre d’Estudis de Subirats, i altres persones de Gelida i 
Barcelona, totes interessades a aprendre in situ la tècnica 
de reconstrucció d’una barraca de pedra seca. Gràcies 
al nombrós grup, el mateix matí també es van restaurar 
i condicionar un recer i un espai per seure. El propietari 
de la barraca restaurada, Josep Rovira, ens va convidar a 
l’esmorzar per donar-nos les gràcies per la feina feta.

Festa del Medi Ambient 2016
Un any més el CESUB ha col·laborat en les activitats d’en-
guany integrades dins la Festa del Medi Ambient dels pas-
sats 20, 21 i 22 de maig, encetant les jornades amb el passi 
dels Documentals del Patrimoni Natural Penedesenc-Ba-
tecs de Natura, sota la direcció de Xavier Bayer. En aquest 
documental Bayer captiva de nou el públic amb les seves 
imatges de flora i fauna i el fa gaudir d’una amena sessió 
audiovisual plena de coneixements sobre el nostre entorn 
natural, tot acostant-lo a una presa de consciència de la 
realitat actual, tan propera i alhora desconeguda.

Acte d’inhumació de les restes de les víctimes de la 
Guerra Civil
El 21 de maig es va dur a terme, al cementiri de Sant Pau 
d’Ordal, la inhumació de les restes dels soldats, víctimes 
de la Guerra Civil, trobades a les serres d’Ordal. Un acte 
amb què es culmina tot un exhaustiu procés de recerca. 
Una recerca de veritat històrica, de memòria col·lectiva, 
de justícia i de lícit i necessari trencament de silenci que 
va començar ara fa més de deu anys en Josep Mata i Mas-
sana, juntament amb altres col·laboradors com l’Ernesto 
González, el Pep Bertran o l’Antonio Corral, que de ma-
nera ininterrompuda o esporàdica li feien costat en el seu 
treball de camp. 
Va ser gràcies a les múltiples entrevistes fetes a diferents 
fonts orals, paral·lelament a les troballes de restes dels 
combats, que el Josep va tenir coneixement de l’existèn-
cia de soldats caiguts durant la batalla del 22 i 23 de gener 
del 1939, última defensa de Barcelona. Soldats amb nom 
i cognom abandonats i subjectes a l’inexorable pas del 
temps. Els departaments d’antropologia de les universitats 
barcelonines (UB i UAB) han fet l’estudi antropològic i el 

Festa Ordalada a Ordal
Tot va començar el 27 d’abril de 
2014 quan vam decidir crear el que 
seria, sota el nom d’Ordalencament 
A.J., una agrupació de joves d’Or-
dal per donar vida al nostre poble. 
Han estat ja diversos els actes que 
hem organitzat: des d’un quinto 
de Nadal, passant per una cursa 
de la dona seguida d’un vermut 
electrònic fins a un correbars que, 
als seus inicis, van començar com 
un acte més de la Festa Major per 
la gent del poble i ha acabat sent 
una Ordalada amb més de 300 
participants d’arreu de la comar-
ca. Enguany les ganes de preparar 
esdeveniments i actes no s’aturen 
i després de l’èxit del primer Ver-
mut electrònic que va tenir lloc el 
20 de març, convidem a tothom 
qui tingui ganes de formar part de 

la història de l’Ordalada a venir, el 
divendres 5 d’agost a partir de les 
23 h, a celebrar l’inici de la nostra 
Festa Major.

Així, esperem que per molts més 
anys puguem continuar impli-

cant-nos amb el nostre poble i pel 
nostre poble i que el sentiment de 
pertinença a un mateix lloc sigui la 
bandera que ens uneixi.

Informació facilitada per 
Ordalencament A.J.
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tractament de dades que requereix una troballa de tals 
característiques. Ara bé, cal que tinguem ben present que 
l’esforç i la voluntat per tal de restituir la justícia en nom 
d’aquells que un dia van perdre la vida a Subirats en nom 
de la llibertat i dels drets encarnats en la República és 
obra d’en Josep Mata. El seu sentit de consciencia col-
lectiva, d’esperit llibertari i d’aspiració a l’estil kantià d’un 
bé comú com a imperatiu categòric per a tots els homes 
i dones és el leitmotiv que l’ha empès durant tots aquests 
anys, aglutinant companys i companyes al seu pas.

Gràcies per fer possible l’acte de justícia del dia 21; grà-
cies per treure de l’amagatall veritats tan contundents per 
a tots nosaltres, per a la nostra història, per a les genera-
cions futures; gràcies per pal·liar d’alguna manera el dany 
que durant dècades ha romàs avalat per la mentida i per 
la por; gràcies per seduir-nos, per implicar-nos en la teva 
tasca i permetre fer-nos-la nostra, de tots. Gràcies, Josep, 
pel teu profund sentit de la justícia i de la llibertat.

Montse Rubio – Secció d’Història del CESUB

Els Diables de Sant Pau d’Ordal i membres de la Secció 
de Pedra Seca del Centre d’Estudis de Subirats van par-
ticipar el cap de setmana del 14 i 15 de maig a la Festa 
del Patrimoni de Catllà (Catalunya Nord). Aquesta cele-
bració acull també la Trobada Pedra Seca Sense Fron-
teres, organitzada conjuntament amb els Amics de Cat-
llà i el Casal del Conflent ja fa quatre anys, amb visites 
cada dos anys entre els municipis de Subirats i Catllà. 
El dissabte a la tarda escoltàrem una conferència ma-
gistral del geògraf de Perpinyà Joan Becat sobre la to-
ponímia de la Catalunya Nord. Ell és l’autor de l’Atlas, 
una extensíssima obra de recerca en dos volums, amb 
55.000 noms de lloc de les diverses comarques de la 
Catalunya Nord. Resultà d’especial interès la part rela-
cionada amb les construccions de pedra seca, barra-
ques, orris, marges i les anomenades “potes de gall” 
per drenar les aigües de pluja a les vinyes.
El diumenge al matí, unes 25 persones, entre elles l’al-
caldessa de Catllà, Josette Pujol, pujàrem a peu des 
de l’estació del tren de Vilafranca de Conflent pel Bac 
de la Trencada cap al Pla dels Embullàs, on es visità 
l’important Orri dels Embullàs, amb la seva espectacu-
lar estructura interior. Poc més enllà, un gran punt mira-
dor sobre la població de Vilafranca i la Tet. La ruta era 
de 7 km i 350 m de desnivell. L’excursió fou guiada per 
Antoni Glory,amb acurats comentaris sobre el terreny

Dintre del programa d’actes també vam gaudir de lle-
gendes del Conflent, explicades amb la tècnica japo-
nesa del kamishibai, sardanes, castells amb els Palla-
gos del Conflent, correfoc conjunt de les colles Nyerro 
i Diables de Sant Pau, i àpats conjunts. Les famílies 
de la contrada van acollir a casa seva les famílies de 
Subirats.

Araceli Soler/Jaume Rovira i Rosa Vendrell
Secció Pedra Seca Centre Estudis de Subirats

Subirats al Conflent (Catalunya Nord),  
a la Trobada Pedra Seca Sense Fronteres 2016

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics, el Futbol Sala Ordal us vol informar de les activitats que es duran a terme pro-
perament i que estan obertes a tothom:
El dia 2 de juliol se celebrarà el sopar de fi de temporada per a tots els jugadors, familiars i amics.
El Torneig d’Estiu, obert a tothom que sigui major de 15 anys, començarà el 18 de juny.
I per últim si hi ha algun nen del municipi que estigui interessat a jugar la propera temporada 
(2016-2017) al Futbol Sala Ordal, pot fer-ho a partir dels 7 anys.
També tenim l’equip sènior que juga a la Lliga de la Federació Catalana de Futbol, si hi ha algun 
jugador interessat és per a majors de 16 anys.

Informació facilitada per Futbol Sala Ordal
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Sortida obra de teatre Subigran
L’associació Subigran va facilitar el 
transport amb autocar des dels diver-
sos nuclis de Subirats fins a Lavern, 
per facilitar l’assistència de tots els 
interessats. 
L’obra va ser molt aplaudida, i la 
companyia va rebre molts elogis pel 
seu bon treball. Podeu trobar més 
informació de l’obra al blog de la 
companyia de teatre: http://enobres.
blogspot.com.es/.

Informació facilitada per 
l’associació Subigran

L’endemà de Sant Jordi, el diumenge 
24 d’abril, l’associació Subigran, va 
organitzar una trobada per assistir a 
la preestrena de l’obra de teatre que, 
com cada any, la companyia teatral 
En Obres de Lavern presentà a l’ate-
neu del seu nucli amb motiu de la 
Festa Major petita de Lavern. 

Enguany l’obra escollida va ser Tres 
ratolins cecs, de l’Agatha Christie. 
Una trama d’intriga amb el toc d’hu-
mor propi de la companyia de teatre, 
que els espectadors van seguir amb 
molt d’interès per mirar d’esbrinar 
qui era l’assassí. Durant la mitja part 
només tres dels assistents ho van en-
devinar i al final de l’obra van ser pre-
miats amb un llibre cadascun.

Aplec del Pa i l’Empenta 2016

Un any més i malgrat el vent, hem 
pogut celebrar el 45è Aplec del Pa 
i l’Empenta, aquest any presidit per 

Mn. Carles Catasús, administrador 
parroquial de Sant Pere de Subi-
rats.

Com cada any va haver-hi força 
gent que va participar de la festa, 
primer la celebració eucarística, la 
recollida del panet beneït i la balla-
da de sardanes.
Però aquest any també hi ha hagut 
una molt bona notícia, com ens diu 
Mn. Carles en la presentació del 
programa: entre els nouvinguts 
vam tenir també el matrimoni Ignasi 
Miranda i Montse Roset que, amb 
els seus fills, comencen un període 
de servei pastoral i cultural venint, 
inicialment, els caps de setma-
na a la rectoria de Subirats. Amb 
ells, amb la col·laboració vostra, 
de particulars i d’administracions, 
empreses, Associació del Castell 
de Subirats, Ajuntament, volem re-
vitalitzar, a poc a poc, aquest espai 
privilegiat en l’àmbit paisatgístic, 
cultural i espiritual. 
Des d’aquestes pàgines, els 
donem la benvinguda i els desit-
gem una feliç i llarga estada entre 
nosaltres.

Informació facilitada per Ita 
Boada



33

juny 201669Poble

L’activitat de l’Esplai El Cargols de Sant Pau no ha 
parat en aquesta primavera. Els cargolins i les cargo-
lines van tancar el segon trimestre fent una visita a les 
tortugues marines del CRAM, Centre de Recuperació 
d’Animals Marins del Prat del Llobregat. I van acabar 
l’excursió passejant pel Delta del Llobregat i gaudint 
de les vistes i la platja. 

Per la seva banda, el grup de grans de l’esplai van 
començar un projecte sobre els ratpenats, l’objectiu 

del qual és conèixer més aquests animals per tal de 
protegir-los construint diverses cases perquè puguin 
resguardar-se i reproduir-se sense perills. 
I com que ningú de l’esplai té mai ganes de quedar-se 
quiet, s’ha organitzat també un cap de setmana per a 
tot l’esplai, per compartir, jugar i gaudir de dos dies 
intensos amb infants i monitors.

Informació facilitada  
per Esplai Els Cargols de Sant Pau

Excursió al Centre  
de Recuperació d’Animals Marins

Arrossada de la Gent Gran 2016

El dissabte 7 de maig, l’associació Subigran, que aplega 
la gent gran del municipi de Subirats, va organitzar una 
arrossada al Casal de Can Batista. El dinar va tenir molt 
bona acollida i s’hi van trobar 40 persones de diversos nu-
clis del municipi; concretament hi havia veïns de Lavern, 
Can Cartró, Ca l’Avi, Can Bas, Ordal i Can Batista.
En tot moment es va viure un gran caliu i germanor, i un 
bon ambient festiu. Es va aprofitar l’ocasió per parlar del 
futur de l’associació ja que en aquests moments s’està 

mirant de trobar un relleu a la junta, amb gent que tingui 
ganes d’organitzar activitats dins el marc de l’associació 
de cara a l’any vinent. Si hi esteu interessats, o si voleu 
ser socis del Subigran, podeu parlar-ne amb les persones 
referents de l’associació que hi ha a cada nucli. Podeu po-
sar-vos en contacte amb la dinamitzadora de la gent gran, 
Neus Arnan, per rebre més informació, al c.e gentgran@
subirats.cat o bé al telèfon de l’Ajuntament 938 993 011.

Informació facilitada per l’associació Subigran
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Sessió ordinària celebrada  
el 7 de març del 2016
1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener 
del 2016.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la ses-
sió, l’acta de la sessió assenyalada es deixa sobre la taula als 
efectes que se’n realitzi una esmena a la redacció.
2.- Aprovar la sol·licitud d’informe previ a la Comissió Ter-
ritorial d’Urbanisme de Barcelona referent a la modifica-
ció puntual del POUM de Subirats. 
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNA-
NIMITAT. 
3.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats. 
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNA-
NIMITAT. 
4.- Aprovar la proposta de l’Ajuntament de l’Arboç de sol-
licitar oficialment l’atorgament de la creu de Sant Jordi a 
l’Elenc Artístic Arbonenc.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNA-
NIMITAT. 
5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde 
des de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.

Sessió extraordinària celebrada 
el 4 d’abril del 2016
1.- Aprovar la modificació de crèdit número 2 de l’any 2016 
de l’Ajuntament de Subirats.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SIS 
VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CDC i PSC, i CINC 
ABSTENCIONS dels grups APS-CUP i ERC. 
2.- Abonar als treballadors municipals la part proporcio-
nal del 49,33% de la paga extraordinària del desembre del 
2012.
La proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNA-
NIMITAT.
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost del 2015 
de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de Subirats.
El Ple en queda assabentat.
4.- Donar compte del Decret d’alcaldia 106/2016, pel qual 
s’incorporen al pressupost vigent els romanents de crèdit 
de l’exercici anterior.
El Ple en queda assabentat.

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. 

Eleccions Generals 26 de juny  de 2016Eleccions generals 26 de juny  del 2016

Canvi de local electoral!
Amb motiu de la FM de Lavern s’ha modificat la mesa electoral per a 

les eleccions del 26 de juny.
Així que la mesa ubicada al Centre Cultural de Lavern es trasllada a 

l’Escola Subirats de Lavern (C/ del Bosc, s/núm.).
La resta de meses estaran ubicades als llocs habituals.
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Grup de CDC

Benvolguts veïns i veïnes:
Ara fa just un any que ha començat aquesta legislatura. 
Des de l’equip de CDC valorem molt positivament el treball 
realitzat fins ara i els projectes que s’han acabat. Amb l’es-
tabilitat pressupostària i el màxim rigor a l’hora de realitzar 
les inversions hem pogut acabar la necessària rotonda del 
barri de Sant Joan-Casablanca, la urbanització del barri 
de la Guàrdia i l’entrada al nucli de Ca l’Avi. També s’han 
realitzat millores en la canonada principal de distribució 
d’aigua de Sant Pau d’Ordal
Engeguem aquest any nous projectes: el parc al costat de 
l’escola Subirats a Lavern amb una pista d’skate, l’arran-
jament de la carretera d’accés al nucli de Can Batista, el 
condicionament com a habitatge de lloguer social d’una 
de les cases de l’antiga escola d’Ordal, l’ampliació de la 
zona de platja de la piscina de Sant Pau i l’endreç de la 
plaça annexa per als equipaments: caseta de fusta, bibli-
obús.
Dins el projecte intermunicipal “El tren del Txarel·lo”, s’ha 
construït un equipament per a lloguer de bicicletes a l’es-
tació vitivinícola de Lavern, on s’adequarà un carril bici 
i es millorarà la zona d’aparcament. D’altra banda, s’ha 
aconseguit, per fi, que des d’ADIF s’iniciï el projecte per a 
la millora de les andanes i els accessos a les vies. S’està 
acabant el projecte del Mirador de la Bardera i des de 
la Regidoria de Turisme es treballa per participar en un 
projecte Feder a nivell comarcal que suposaria una subs-
tancial millora de la zona de l’estació.
D’altra banda l’atenció a les persones i el seu benestar 
són l’eix fonamental de l’equip de govern. Des de les regi-

dories de Benestar Social, Gent Gran, Sanitat, Educació, 
Igualtat, Participació i Esports es treballa per mantenir i 
millorar els ajuts i les beques, el manteniment de les esco-
les, dels equipaments esportius, les classes de gimnàsti-
ca i de dinamització per a la gent gran, els grups d’ajuda 
mútua, el servei de teleassistència, el transport, la recolli-
da d’escombraries... Intentant donar la màxima cobertura 
i la màxima prioritat a les demandes i les necessitats de 
tots vosaltres.

Mantenir els impostos congelats ha estat també un com-
promís que vam adquirir i que complirem. Ha estat un any 
intens de treball per a totes les regidories. I seguirem tre-
ballant intensament pel bé comú.

D’altra banda, un cop més en un breu espai de temps, hi 
ha convocades eleccions generals a l’Estat espanyol. De 
les eleccions del 20 de desembre ençà només hem vist la 
incapacitat dels partits majoritaris per fer un pacte de go-
vern. I un dels obstacles principals ha estat el que ells ano-
menen “el problema català”. Quan a Catalunya potser ho 
entenem a l’inrevés, el greu problema que tenim és l’Estat 
espanyol, incapaç de donar suport i de donar el vistiplau 
a un referèndum que hem demanat de totes les maneres 
possibles. Veient les seves escasses dots per al govern, 
creiem fermament que nosaltres hem de seguir el nostre 
camí, un camí que ens ha de portar a un estat. Per això és 
important que tothom el dia 26 vagi a votar, que diguem 
no amb el nostre vot a la incapacitat, a la intolerància, per 
poder avançar en la nostra fita: un estat català.
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Grup d’APS-CUP-PA

La independència es construeix sense por i desobeint les 
institucions que persegueixen les llibertats més fonamen-
tals que tenim com a poble. Perquè, com diu l’escriptor i 
exdiputat de la CUP al Parlament Julià de Jòdar, “el mot 
‘desobeir’ té el tremp moral de qui no accepta la lògica 
enemiga”.
El 9 de novembre del 2015, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la resolució que permetia començar el procés po-
lític a Catalunya després dels resultats que es van obtenir 
a les eleccions del 27 de setembre. A partir d’aquí, més 
de 280 institucions del món local (ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions) han aprovat una moció que dóna 
suport a aquesta resolució del Parlament. Una manifesta-
ció lliure i totalment legítima. 
Davant d’aquests acords, la reacció de l’Estat espanyol no 
s’ha fet esperar. Els seus òrgans judicials, que estan total-
ment polititzats, han començat una persecució contra els 
ajuntaments catalans i les seves regidores i regidors. Les 
últimes setmanes, hem vist com els ajuntaments que havi-
en aprovat aquesta moció es veien amenaçats amb l’ober-
tura d’un procés judicial en contra seva. A més, la Fiscalia 
també ha emès una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat perquè es dirigeixin als ajuntaments 
del país que han aprovat aquestes mocions de suport, per 
tal que els aportin tota la informació que requereixin.
Davant d’aquesta situació de persecució judicial que està 
rebent una vegada més el procés independentista inici-
at per les institucions catalanes i amb el suport majoritari 
del poble català, des de l’APS-CUP creiem que cal que el 
poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos 
a les decisions de les institucions espanyoles, i en parti-
cular a les decisions del Tribunal Constitucional, ja que té 
una manca de legitimitat democràtica. Cal exercir la de-
sobediència, perquè per fer una truita cal trencar els ous.
Davant dels atacs constants per part de l’Estat espanyol 
a les nostres llibertats com a poble, des de la CUP hem 
engegat la campanya “Sense por”, que s’estén a tot el ter-
ritori català i amb la voluntat que s’hi adhereixin els par-
tits i les organitzacions sobiranistes, per donar suport als 
càrrecs electes que han estat o es puguin veure imputats 
per donar suport a la declaració del 9N aprovada pel Par-
lament. Aquesta campanya vol aglutinar i sumar al màxim 
de gent possible, perquè la independència només pot tirar 
endavant desobeint col·lectivament, lluitant des de la base 
i mantenint viva l’energia des del carrer.
Per tot això, a l’últim ple, l’APS-CUP vam presentar una 
moció en suport dels càrrecs electes imputats, fent-nos 

pròpies les paraules del regidor de Vic Joan Coma per 
defensar la moció de suport a la declaració del 9N, i que 
van ser la raó de la seva imputació; també manifestava 
que el ple de l’Ajuntament de Subirats està sotmès exclu-
sivament a la voluntat popular del poble i que, per tant, no 
respondrà als requeriments rebuts per part de tribunals 
espanyols democràticament deslegitimats; i instava a de-
satendre les peticions d’informació que puguin arribar per 
part del cos dels Mossos d’Esquadra.

La votació d’aquesta moció al ple de l’Ajuntament de 
Subirats va ser de 7 abstencions (CDC i ERC), 3 vots a 
favor (APS-CUP) i 1 vot en contra (PSC). Des de l’APS-
CUP creiem que era fonamental aprovar una moció que 
se solidaritzés amb totes les persones que estan rebent 
imputacions (tant de la CUP com d’altres partits) per part 
de tribunals deslegitimats democràticament i que ens reta-
llen cada dia les llibertats que tenim com a poble. Lamen-
tem que, a Subirats, partits sobiranistes com CDC i ERC 
s’abstinguin en una moció d’aquest tipus, perquè això ens 
fa posar en dubte el seu compromís d’avançar cap a la 
independència catalana. Des de l’APS-CUP entenem que 
davant l’ofensiva de l’Estat espanyol només es pot plantar 
cara desobeint les imposicions dels seus òrgans i obeint 
la voluntat popular.

La mobilització ciutadana ha de continuar sent el motor 
que ens serveixi per avançar cap a la independència. 
La mobilització ciutadana, però també la solidaritat col-
lectiva, perquè és molt més difícil atacar tot un poble que 
defensi els seus drets més legítims que atacar una perso-
na sola. Des de l’APS-CUP ja no tenim por, no tenim por 
d’imputacions ni de les seves possibles conseqüències: 
des d’inhabilitacions fins a penes de presó. És per això 
que continuarem plantant cara a la maquinària de l’Estat 
des del municipalisme i la mobilització ciutadana, perquè 
creiem que només així es pot aconseguir la plena sobira-
nia del poble català.

La independència es construeix #sensepor!
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En aquest escrit 
volem dedicar unes 
frases al procediment 
de regularització 
cadastral que hi ha 
hagut aquests últims 
anys a Subirats.
D’entrada comentar 
que l’Ajuntament, en 

aquest cas l’equip de govern, s’ha sotmès voluntàriament 
als increments d’actualització del 13% durant els anys 
2014, 2015 i 2016. Certament calia fer aquesta actualitza-
ció cadastral, ja que hi havia greuges comparatius.
Ara bé, el que no podem admetre és que, tot i que l’Ajunta-
ment no és el causant directe del caràcter retroactiu amb 
què s’ha dut el procediment, sí que és cert que s’ha be-
neficiat dels interessos que els veïns han hagut de pagar 
religiosament dels quatre anys anteriors.
Traduït en números, estem parlant de 200.000 € de bene-
fici al tancament del 2015.
Reiteradament als últims plens, i sent conscients del bene-
fici obtingut, el grup d’Esquerra Subirats hem demanat a 
l’equip de govern que de cara a les ordenances fiscals del 
l’any vinent baixi la pressió fiscal de l’IBI al màxim permès 
per la llei. Al ple del 2 de maig vam presentar una moció al 
respecte i la nostra sorpresa va ser doble. Per una banda, 
l’equip de govern en ple es va abstenir a la moció, es a dir 
que no tenen cap intenció de baixar l’ofec que reben les 
famílies amb la taxa de l’IBI.
L’altra sorpresa, i aquesta sí que és totalment coherent, és 
l’abstenció de la CUP. És curiós veure com fan reunions 
veïnals per parlar del tema, sense aportar cap solució per 
cert, i posteriorment, quan tenen a les seves mans poder 

ajudar el veí amb el seu vot favorable, no ho fan. En fi, tots 
coneixem el sistema de la CUP...

Que està fent Esquerra?
En aquests moments estan sortint les subvencions de la 
Diputació per a inversions i millores.
Dir que des de l’oposició estem treballant perquè Subirats 
rebi el que li correspon.
El dia 9 de maig ens vam reunir amb el Diputat Jordi Fà-
brega de la Diputació i ha acceptat fer una ampliació a 
l’obra que hi ha hagut recentment a la rotonda de Casa-
blanca. Per tant, podem dir que es farà el voral que els 
veïns havien sol·licitat.
També dir que s’està fent una partida d’ajuts comple-
mentaris per rehabilitar façanes patrimonials, rehabilitar 
habitatges destinats a lloguer social, etc. Fem una crida 
a aquelles persones que tenen habitatges buits perquè 
s’adrecin a l’Ajuntament a demanar informació. 
Per últim, volem agrair a l’equip de govern que acollís les 
propostes d’Esquerra per al pressupost. Sapigueu que 
vetllem pel manteniment de camins i de les places públi-
ques, i que la partida pressupostària s’ha incrementat a 
50.000 €.
Ens agrada que el veïnat s’adreci a nosaltres per comentar 
les seves inquietuds, queixes o propostes de millora i us 
animem que continueu igual.
Ens podeu trobar al correu: 
montserratgarcia_75@hotmail.com o a ercsubirats@gmail.
com
També a l’Ajuntament els dilluns al matí.

Grups municipals

Secció local d’ERC Subirats

En tres anys el valor cadastral s’incrementa  
en gairebé un 50%
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Grup municipal PSC

Ja ha passat un any de les passades eleccions municipals. 
Arribats a aquest punt, creiem que ja és possible realitzar 
una primera valoració del pacte de govern i d’aquests pri-
mers 365 dies de legislatura.

Del resultat d’aquelles votacions i de les converses pos-
teriors entre els grups municipals de PSC i CiU va sorgir 
un pacte de govern municipal per a la propera legislatura. 
Un acord amb la intenció i l’objectiu comú de dotar d’es-
tabilitat el consistori i, d’aquesta manera, complir millor els 
compromisos que havíem adquirit amb la ciutadania.

Des del grup municipal del PSC ens mostrem moderada-
ment satisfets i valorem de forma molt positiva aquest pri-
mer any de legislatura dins d’aquest moment complex de 
gestió pública.

Respecte a la situació econòmica, cal destacar que, tot 
i que encara hi ha certes tensions a causa del retard en 
els pagaments d’altres administracions, principalment la 
Generalitat, s’està funcionant gràcies al fet que es van fer 
uns pressuposts realistes i molt ajustats, sense que això 
afecti al ciutadà. Amb l’aposta per augmentar les partides 
de serveis socials i les polítiques d’ocupació.

En l’apartat d’inversions estem començant a donar els pri-
mers passos i planificant, juntament amb l’aportació d’al-
tres administracions, els projectes més important per als 
propers quatre anys. Sense perdre de vista els ja iniciats 
com és el cas de l’habitatge social d’Ordal. També roma-
nem atents i participant activament en altres correspo-
nents a administracions supramunicipals amb incidència 
en el nostre municipi com és el cas de la remodelació/
adaptació de l’estació de rodalies de Lavern-Subirats.

Quant a la relació amb els grups de l’oposició, ens agrada-
ria destacar el diàleg, el respecte a la diferents ideologies i 
la voluntat d’arribar a consensos tant en els temes d’àmbit 
municipal com en les mocions presentades al ple. Per nos-
altres és important anteposar l’interès comú del municipi al 
partidista o de partit. I creiem que tots els grups represen-
tats al consistori col·laborem en aquest sentit.

La direcció i els esforços són els correctes, encara que 
som conscients que no sempre hem encertat la resposta. 
Encara tenim molt camí per recórrer i marge de millora. 
Sobretot pel que fa a l’atenció ciutadana i la resposta als 
problemes plantejats. Tot això ens ha de permetre re-
flexionar sobre aquells punts de la nostra gestió que es 
poden millorar i treballar amb l’objectiu de la satisfacció 
plena per resoldre’ls. Coneixem la vila, els seus problemes 
i tenim confiança en nosaltres. Treballem amb ambició per 
complir els nostres compromisos i durant els propers anys 
continuarem, sense deixar de treballar ni un minut, en l’ob-
jectiu central de la justícia social.

Es pot ser d’esquerres i no baixar impostos?

En els últims plens municipals se’ns reclama amb bastant 
insistència el fet de baixar impostos. Un mantra que s’usa 
amb relativa lleugeresa i freqüència sempre que l’exerci-
ci econòmic es tanca en positiu. Com si es tractés d’una 
conseqüència d’obligat compliment després d’un any de 
bonança.

Primer de tot caldria recordar que l’objectiu fonamental 
dels impostos és poder pagar les despeses i necessitats 
col·lectives que gestiona el consistori per, d’aquesta ma-
nera, aconseguir un equilibri pressupostari. En segon lloc 
ens agradaria recordar que el compromís d’aquest grup 
municipal i, per extensió, de l’equip de govern és el de 
no pujar els impostos de competència municipal durant 
la propera legislatura. Sempre que la situació econòmica 
ens ho permeti i no es posi en perill el ja esmentat equili-
bri pressupostari. Ja n’hem tingut una prova amb la con-
gelació de les taxes municipals aprovades al passat ple 
ordinari del mes de novembre. Finalment des del grup 
municipal socialista, com hem repetit en més d’una ocasió 
després d’escoltar aquesta petició, creiem que no s’hauri-
en de baixar impostos si amb això es perjudica i es com-
promet el futur de les finances municipals. Caldria recor-
dar que venim d’una profunda crisi econòmica que s’ha 
carregat gran part del sistema de benestar social d’aquest 
país. I sembla que alguns, a tenor de les seves peticions, 
no han après dels errors del passat i semblen decidits a 
conduir-nos de nou cap al mateix parany. No per baixar 
impostos s’és més d’esquerres si després no cobrim ne-
cessitats bàsiques. No es tracta, doncs, de pagar menys 
sinó de com es reparteixen els diners recaptats i quines 
són les prioritats a les quals destinem aquesta recaptació.

Per nosaltres, els socialistes, l’important és la igualtat i en 
un món on cada vegada es concentra més la renda entre 
els poderosos l’objectiu ha de ser que els impostos si-
guin més ben redistribuïts. Per nosaltres ser socialista, ser 
d’esquerres vol dir tenir empatia envers els altres. És estar 
contra tot tipus de discriminació, opressió, explotació, i 
lluitar contra l’exclusió social. És treballar per defensar les 
capes més desafavorides de la societat. Vol dir prioritzar 
els drets de la ciutadania per sobre dels de l’economia. Vol 
dir fomentar l’esperit crític de les persones. Apostar per 
la cultura, en totes les seves disciplines. Educar homes i 
dones lliurepensadors. Fer de la llibertat i de la igualtat la 
nostra principal bandera. Que sigui la fraternitat el nostre 
himne vital. Tenir tolerància zero envers qualsevol tipus de 
violència, física o psicològica. Defensar la diferència com 
a principal valor, i la riquesa col·lectiva. 

Primer any de legislatura
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JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE
SANT PAU D’ORDAL
•	 Dissabtes i diumenges de 9 a 14 h: Mercat del Préssec d’Ordal. 

A la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal. Organitza: Patronat de 
Turisme de Subirats.

3 DE JUNY
LAVERN
• Trobada esportiva “Esport Adaptat”. Trobada multiesportiva 

amb els nens i les nenes de les tres escoles de Subirats. 
Organitza: Regidoria d’Esports.

11 DE JUNY
ORDAL
•	 Inici del torneig d’estiu de futbol sala, Copa Penedès. 

Organitza: FS Ordal.

DEL 13 DE JUNY AL 4 DE SETEMBRE
ORDAL
•	 De 10 a 19 h: Obertura de la piscina municipal. Organitza: 

Regidoria d’Esports.
•	 De 10 a 17 h del 29 d’agost al 4 de setembre: Obertura de la 

piscina municipal.
SANT PAU D’ORDAL
•	 D’11 a 20 h: Obertura de la piscina municipal. Organitza: 

Regidoria d’Esports.
•	 D’11 a 18 h del 29 d’agost al 4 setembre: Obertura de la piscina 

municipal.

18 DE JUNY 
LAVERN 
• NITS A LA FRESCA: Concert Jove Timón RepubliK. Organitza: 

Regidoria de Cultura.

25 I 26 DE JUNY
• Torneig comarcal de Futbol 7-Copa Penedès TV-Sant Cugat 

Sesgarrigues.

24, 25 I 26 DE JUNY
FESTA MAJOR DE LAVERN
•	 Divendres 24: Al matí, exposició artística i fotogràfica Àpats de 

festes i festetes. A la tarda, cursa de bicicletes, correfoc. A la 
nit, pregó a càrrec d’En Obres i versots dels Redimonis, acte 
seguit, sopar de Festa Major i ball amb DJ. Aitor Trujillo.

•	 Dissabte 25: Matinal amb festa de l’escuma. A la tarda, cercavila 
i ball de gala amb l’orquestra Chicago i empalmada amb el DJ 
Vilella.

•	 Diumenge 26: Al matí, missa solemne, vermut popular amb 
l’actuació de la cobla Catània (acte patrocinat pel programa 
“Nits a la Fresca” del Consell Comarcal i l’Ajuntament de 
Subirats). Al vespre, concert i ball de cloenda amb l’orquestra 
Júnior.

26 DE JUNY
LAVERN 
• NITS A LA FRESCA: Cobla Catània. Organitza: Regidoria de 

Cultura.

DEL 27 DE JUNY AL 22 JULIOL
SANT PAU D’ORDAL
•	 Inici dels cursets de natació i aiguagim.

JULIOL
SANT PAU D’ORDAL
•	 Als vespres, Torneig d’Estiu de Futbol7 amateur. Al camp de 

gespa. Organitza: UE Sant Pau.

1, 2 I 3 DE JULIOL
FESTA MAJOR DE CAN BATISTA
•	 Divendres 1: Sopar de veïns i amics a la plaça, tot seguit ball 

amb el duet Jordi Moncayo.
•	 Dissabte 2: Jocs infantils d’aigua, Trobada Gegantera amb 

les colles del municipi (Ordal, Lavern, ca l’Avi, Can Batista) i 
Sant Llorenç, acompanyada d’un sopar per a totes les colles. Al 
vespre, ball amb Disco Morgades.

•	 Diumenge 3: Castell inflable per a la quitxalla, concurs de 
truites i tapes casolanes. Final de festa amb castell de foc.

2 DE JULIOL
• Sopar de fi de temporada per a tots els jugadors, familiars i 

amics. Organitza: FS Ordal.

9 DE JULIOL
ELS CASOTS
• NITS A LA FRESCA: Ball amb Buskados. Organitza: Regidoria 

de Cultura.

DE L’11 DE JULIOL AL 5 D’AGOST
ORDAL
•	 Inici dels cursets de natació i aiguagim.

8 I 9 DE JULIOL
FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ CASABLANCA
•	 Divendres 8: Traca inaugural amb aperitiu per a tots els veïns a 

càrrec de l’associació i ball amb el duet D’Ambient.
•	 Dissabte 9: Al matí, gimcana per als nens, guerra d’aigua, 

pont aeri i tirolines. A la tarda, concurs de penals i inflables 
acompanyats de ponis per passejar. A la nit, sopar de Festa 
Major i, tot seguit, ball amb animació.

16 DE JULIOL
CAN CARTRÓ 
• NITS A LA FRESCA: Quim Vila. Organitza: Regidoria de Cultura.

23 DE JULIOL
SANT PAU D’ORDAL
•	 A les 17 h: Cloenda dels cursets de natació.
TORRE-RAMONA
•	 A les 22.30 h: XIV FESTIVAL DE MÚSICA A LES VINYES,  “Pluja 

d’estels “amb la cantant Marc Miralta, Marco Mezquida al piano 
i Martín Leiton al contrabaix. Organitza: Patronat de Turisme de 
Subirats.

29 DE JULIOL
URBANITZACIÓ CAN ROSSELL
• NITS A LA FRESCA: Concert Zdzislaw Grygus. Organitza: 

Regidoria de Cultura.

29,30 I 31 DE JULIOL
FESTA MAJOR DE LA URBANITZACIÓ CAN ROSSELL

30 DE JULIOL
TORRE-RAMONA
•	 A les 22.30 h: XIV FESTIVAL DE MÚSICA A LES VINYES amb 

el pianista Ignasi Terraza, acompanyat de la guitarra i veu de 
Thaís Morell i els músics Horacio Fumero (contrabaix), Esteve Pi 
(bateria) i Gabriel Armangant (saxo i clarinet). Organitza: Patronat 
de Turisme de Subirats.

5, 6, 7, 8 I 9  D’AGOST
FESTA MAJOR D’ORDAL 

 6  D’AGOST
ORDAL
•	 A les 16 h: Cloenda dels cursets de natació.

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
Joan Vendrell i Amat, 
“Mensi”
Em diuen Mensi perquè vaig néixer a Cal Melcior del Pago i Mensi n’ és 
una derivació. Quan era jove la colla d’amics em van començar a dir Mensi, 
després de més gran algú m’ha tornat a dir Joan.
Sóc el petit de tres germans i, sí, he estat el consentit. Vaig néixer el 12 de 
febrer del 1956, era l’any que va matar les oliveres. Un hivern molt fred. El 
pare deia que de camí anant a buscar la llevadora, del fred que feia se li va 
trencar el radiador del cotxe.
La mare m’explicava que vaig néixer molt petit i per ajudar-me a créixer em 
van posar, com feien amb els pollets, a dins d’una capsa de cartró, amb 
una bombeta al damunt que em donava escalfor, fent d’incubadora natural. 
I va funcionar.
La meva infantesa va transcórrer al Pago. Acabada la mili anàrem a viure 
en parella amb la Núria. Ens vam instal·lar a Avinyonet, durant quasi cinc 
anys. Després vinguérem a viure a Sant Pau, primer de lloguer i al cap 
d’uns anys ens vam fer la casa on vivim ara, al carrer Montseny.
Sant Pau ho té tot, com a poble, tot i que s’ha perdut algun servei en els 
últims anys (van tancar una botiga de roba, una sabateria...). Nosaltres 
comprem a les botigues d’aquí aprofitant que tenim el servei. L’únic desa-
vantatge que hi trobo és que els joves no s’hi poden quedar a viure, molts 
han de marxar; no hi ha habitatges i els pocs que hi ha no són assequibles.
Jo sempre m’he sentit de Subirats, no sé ben bé perquè, potser perquè 
sóc fill del Pago, un nucli petit, i vaig venir a viure a Sant Pau, potser per-
què des de l’ADF donem servei a tot el municipi, jo em trobo bé a tots els 
pobles, amb tota la gent. Sempre m’he sentit així, de Subirats.
M’agrada Subirats. Vivim en un lloc excepcional, tenim tots els serveis a 
prop, Barcelona també, en canvi aquí és diferent de tot. Surts fora de casa 
i ja estàs a la natura, el bosc és aquí mateix, veus les vinyes, tot és verd, no 
veus indústries. Un dels llocs que més m’agrada, a part de la panoràmica 
que veus pujant al Crestabocs, és el paisatge que et trobes venint de la 
N-340, a la cruïlla de la carretera que agafes per anar cap a Sant Pau, 
mirant tota la vall, especialment a la tarda quan el sol va cap a ponent i es 
reflecteix en la verdor dels ceps, és meravellós. És una vall impressionant.
A Subirats s’ha pogut conservar la terra i el territori gràcies a l’esforç dels 
pagesos i a la voluntat de conservar aquest entorn.
Hem de gaudir del paisatge, de la natura que aquest municipi ha triat 
preservar.
La professió. A la mili em vaig treure el carnet per conduir un camió. Vaig 
estar quatre anys en una empresa de Sant Sadurní i després i durant tren-
ta-cinc anys he estat treballant a l’empresa Reverté de Bellvei, empresa 
que es dedica a fer carbonat de calç. M’ha agradat molt fer de camioner. 
Aquesta dèria ja em ve de petit; recordo que em mirava els camions quan 
passaven per la carretera N-340, embadalit. Al Pago hi havia un restaurant 
i els camioners hi paraven a dinar. Jo recordo que sempre me’ls mirava 
fascinat. Per altra part, a casa també teníem un camió perquè anàvem a 
repartir vi a Barcelona.
Sempre he fet de camioner i n’he fet fins ara, que he plegat. Quan veig un 
camió penso en com deu passar-ho de bé el xofer que el porta.
Participació en entitats. He estat col·laborant en diverses entitats del mu-
nicipi.
Diables. Ja de jove vaig participar en el grup de diables de Sant Pau i fins 
avui hi he estat vinculat, recitant algun versot per la festa major de Sant 
Pau.
Teatre. Quan tenia uns divuit anys vam crear el grup de teatre el K-3. Vaig 
estar-hi uns quants anys, vam fer unes quantes obres i el grup va plegar. 
Amb els anys es va crear el K-3-9 i em van proposar tornar-hi a entrar i sí, 
hi vaig estar uns anys. Després col·laborava en el muntatge, l’escenari, 
transportava amb el remolc que també s’utilitza per traginar el drac, els 
elements escènics necessaris per a les obres que es representaven.
A l’obra Manuscrit de foc, escrita per en Josep Mata, sempre feia el mateix 
paper, el d’Honac, el traïdor; gràcies al meu personatge els diables envaï-
en i es quedaven el poble. 
Amb els de Vilafranca, vam representar l’obra El turment de les bruixes, i 
aquí també feia de dolent, d’inquisidor. Aquest espectacle, el vam repre-
sentar al carrer, a diferents indrets com Vilafranca, Pineda de Mar, Altafulla, 
Centelles... Després ja vam plegar.
Sempre m’ha agradat molt fer teatre. Jo em considero un “titiritero”. 
Bàsquet Subirats. Fa uns anys hi havia un equip federat de noies, el SUB 
21. Vaig començar a col·laborar-hi fent les actes dels partits. Als partits 
que es feien a casa hi havia d’haver algú que prengués acta i un altre que 
controlés el cronòmetre. El Joan Mallofré portava el cronòmetre i jo feia les 
actes. 
Després vaig entrar a la Junta i al cap d’un temps vaig ser-ne el president 
durant nou anys, després de la Dolors Baqués. Mentre vaig ser president 
s’obrí l’escola de bàsquet, incorporant nens i nenes en equips, i més en-
davant s’uní l’escola de bàsquet amb la de futbol, actualment rep el nom 
d’Unió Esportiva Subirats. Al cap d’un temps, quan ja havia deixat de ser 
president, el Xamba de Vilafranca demanà a l’entrenador, el Josep Mari-

mon, que anés a entrenar l’equip femení de Vilafranca; ell feia d’entrenador 
i jo de delegat de l’equip. Ens vam ajuntar els dos equips i aconseguírem 
que s’acabés anomenant Xamba Subirats, ja que l’equip estava format per 
jugadores de Subirats i de Vilafranca. Amb el nom de Subirats vam jugar 
per tot el territori català, vam pujar tres categories fins jugar la copa Catalu-
nya. Amb els anys es va acabar, i ara a Vilafranca ha continuat l’equip amb 
el nom de Xamba. Amb el bàsquet i durant uns quants anys vam lluir el 
nom de Subirats per tot Catalunya i fins a Andorra.
A la Junta del Centre vaig estar-hi quatre anys i sempre que he pogut hi he 
mirat de col·laborar.
El cafè de Sant Pau. Quan el cafeter va deixar el cafè de Sant Pau un grup 
de joves vam agafar-lo i en portàvem el seu funcionament, va ser dels anys 
79 al 82. Amb els calerons que recollíem i fent pagar una petita entrada, 
vam aconseguir fer concerts d’una certa qualitat i de molt d’èxit. En Lluís 
Llach, per exemple, va haver de fer dos concerts, perquè en el que es tenia 
programat per dissabte es va quedar molta gent a fora i va repetir l’actua-
ció aquell mateix dia. També va venir la Maria del Mar Bonet, entre altres.
ADF. L’Ajuntament tenia una camioneta de bombers, un Land Rover 200, 
el portava en Josep Baqués, que feia de cap de grup, a qui des d’aquí li 
vull fer un reconeixement. Érem una colla que anàvem amb aquell camió 
a apagar incendis. Hi anàvem amb roba nostra i amb guants de protecció 
i prou. Vam participar en l’extinció de l’incendi de la zona del Castell de 
Subirats i en altres. Després aquella camioneta va desaparèixer. En aquell 
moment els ADF no existien. Poc després es van crear i al cap d’uns anys 
vaig entrar a formar-ne part. Ara, els voluntaris de l’ADF anem equipats 
reglamentàriament i rebem formació. 
Col·laborar en l’ADF m’ha omplert molt. A mi m’agrada la natura i partici-
pant en l’ADF poses un granet de sorra en la conservació del medi natural.
Fa cinc anys es va comprar l’actual camió i durant aquests anys n’he estat 
el xofer.
A part d’apagar petits incendis, també podem participar amb els bom-
bers en incendis grans, estant sempre a les seves ordres, subministrant-los 
aigua en cas quw els hidrants els quedin lluny, per exemple. Però aquests 
són casos una mica excepcionals. En incendis urbans no actuem, només 
ho fem en incendis forestals.
També fem tasques de prevenció per les festes majors, el manteniment 
de camins i pels volts de Nadal, un acte molt important que fem és portar 
els tions que trobem al bosc a les escoles del municipi. Veure la il·lusió a 
la cara dels nens i nenes quan ens veuen arribar amb els tions no té preu.
Els diables, el drac, el grup de teatre, els versots..., potser he fet massa 
coses. Però he estat molt content d’haver col·laborat en totes aquestes 
entitats i m’ha omplert molt.
Potser la que més l’ADF, perquè ser de l’ADF és un “sacerdoci”, una ve-
gada m’ho va dir una persona i vaig pensar que tenia raó, perquè és una 
feina de molta dedicació, una feina de risc, molt vinculada a la natura de 
Subirats. Anant de vigilància amb el cotxe a l’estiu, et trobes a gust, tot 
i la molta calor que fa, perquè sents que estàs a la natura i que estàs 
fent coses per al municipi, i t’omple molt. Fem força sortides els caps de 
setmana, sobretot als estius, i sempre hi ha feina a arreglar coses. A l’ADF 
tots som voluntaris, els que s’apunten ja tenen una mentalitat de servei 
semblant, i hi ha moltes afinitats entre nosaltres. Actualment som una quin-
zena que estem al peu del canó i després hi ha un altre grup de gent que 
també està apuntada i actua en cas d’emergències més grans. Aprofito per 
fer una crida a voluntaris que es vulguin apuntar a l’associació.
Ara ho he deixat tot perquè tal i com diuen els toreros he tingut una “cogi-
da” forta. Tinc un càncer molt fort.
He estat una persona senzilla, la meva vida ha estat plena amb tot el 
que he viscut, i tinc una família excepcional.
Aquesta entrevista es va realitzar el 20 d’abril, pocs dies després el Mensi 
ens va deixar. Ens fem ressò de les seves paraules: “Aprofiteu cada mo-
ment de la vostra vida per ser intensament feliços”.

60 anys. Parella de la Núria Massana i Noya. Pare del Joan 
i la Maria i avi de la Martina i el Quirze.


