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Subirats Medieval
CULTURA

URBANISME

ESPORTS

Diada
11 de setembre

Obres de millora
del camí d’accés a
Can Batista

Cursa de
les Caves

Dades d’interès
TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC

MUNICIPI
Emergències				112
Ajuntament				
93 899 30 11
Avaries Aigües				
900 878 583
Cementiri i Parròquia Ordal		
650 094 593
Cementiri i Parròquia Lavern		
93 899 30 77
Consultori mèdic d’Ordal			
93 817 90 86
Consultori mèdic de Sant Pau 		
93 899 33 61
Consultori mèdic de Lavern		
93 899 42 67
Farmàcia Ordal				
93 817 91 07
Farmàcia Sant Pau			
93 899 30 03
Oficina de turisme de Subirats		
93 899 34 99
Residència Castell de Subirats		
93 743 10 40
Residència El Cenacle (Ordal)		
93 817 90 28
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern		
93 899 41 70
Ateneu Ordalenc				
93 817 90 76
Centre Agrícola de Sant Pau		
93 899 33 94
Fundació Pro Penedès			
93 817 05 88
Escoles
Llar d’infants de Lavern			
93 899 42 11
Llar d’infants d’Ordal			
93 817 91 32
Llar d’infants de Sant Pau		
93 899 33 93
Escola Subirats (Lavern)			
93 899 33 02
Escola Montcau (Ordal)			
93 817 91 32
Escola Sant Jordi (Sant Pau)		
93 899 47 23
Escola Intermunicipal Sant Sadurní
93 891 20 61
Taxis i Autocars
Xavier Anglada				
619 144 943
Autocars Vendrell			
93 892 25 44

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
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
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
· 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 93 899 30 11)
Dilluns de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h
TÈCNICA DE MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10.30 a 13.30 h
TÈCNIC D’ESPORTS
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h
JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Bombers de Vilafranca			
CAP Alt Penedès				
Creu Roja de Vilafranca			
Delegació d’Hisenda a Vilafranca		
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
ITV vehicles agrícoles			
ITV Vilafranca				
Mossos d’Esquadra Sant Sadurní		
Mossos d’Esquadra Vilafranca		
Registre Civil de Vilafranca		
Registre de la Propietat 			

93
93
93
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93
93
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93
93
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CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Dilluns de 9 a 11 h
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45

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
SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabte de 10 a 16 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h

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

· Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Gent Gran, Cultura, Recursos Humans i Igualtat i
Ciutadania
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.
· Carles Morgades Àguila carles.morgades@subirats.cat
Ensenyament, Agricultura i ADF
Dimecres tarda i dissabtes al matí.
· Marcos Pérez López marcos.perez@subirats.cat
Hisenda, 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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Benvolguts veïns i veïnes, aquesta
editorial és lleugerament diferent a
les anteriors, us parlo des del pessimisme, però amb més il·lusió que mai.
Poc podia pensar que dins de les funcions de ser alcalde del nostre municipi, pogués cabre-hi la responsabilitat
de defensar la democràcia. Per a mi,
això, després de gairebé 40 anys, estava superat.
Avui no us parlaré del dret a decidir,
del dret a demanar a poder-nos autogovernar fins i tot malament. No reclamarem poder tenir un tribunal, que no
sigui ni tribunal ni constitucional, ni
poder tenir un ‘defensor del pueblo’
(no confondre amb Sindic de greuges)
que vagi contra el nostre propi Estatut, ni reclamem tenir la nostra pròpia
Guàrdia Civil que aturi els actes de
la CUP apagant la llum, per entendre
que són massa radicals, tot i que ara
per radical ja ho és que una colla castellera porti una enganxina del SÍ a la
camisa. No us parlo d’aquestes coses
pròpies d’abduïts, i de persones que
han perdut el seny (segons premsa
i alts càrrecs politics espanyols), us
parlo de defensar la democràcia. De
defensar que a la democràcia el poder és del poble i pel poble; que tot
poble ha de poder canviar les lleis i
ajustar-les al seu moment. De poder
debatre lliurement de tot, de tenir llibertat de premsa, de pensament i que
un Parlament ha de poder ser l’espai
de debat de tot l’imaginable.
Com a alcalde, sé que no us puc dir
que aneu a votar a la convocatòria del
Referèndum que ha organitzat la Generalitat de Catalunya, aprovada pel
Parlament de Catalunya, i no puc incitar a la participació. El 9N em va
quedar clar que només per incitar a la
participació democràtica (aquest era
el càrrec de la fiscalia, a partir d’una
denúncia d’un partit polític federalista) estava cometent un delicte. Encara
no se ben bé què vaig fer malament,
però algun precepte de la llei em devia saltar.
Aquest cop, que va de veritat, no cauré en el parany de dir-vos que aneu
a votar, ni de dir allò tan bonic ni trivial de que les urnes serveixen per
comptar, i saber què opina el poble.
Les previsions després de les pluges
del dia 11, indiquen que el dia 1
d’octubre serà un bon dia per anar a
buscar bolets, sortirem molts, i amb
gran il·lusió. Esperem trobar bolets,
3

que cadascú busqui els seus, i a veure
qui omple més el cistell, tots compten, tots són bons i vàlids, al vespre
els comptarem, ja m’enteneu.
Això sí, vull fer una denúncia a tots
aquells que permeten que mitjans de
comunicació siguin investigats, que
perilli la llibertat d’expressió, que revistes com ÒMNIUM no arribin a les
cases, per què Correos actua políticament, que corri la por de què la Televisió Pública Catalana s’apagui i ens
quedem sense el Merlí, que les pàgines web i portals de la Generalitat de
Catalunya es tanquin; que no ens permetin com a país convocar 500 places de Mossos d’Esquadra per lluitar
contar la delinqüència i el terrorisme i
per contra es desplacin més de 4.000
efectius de la Guàrdia Civil i Policia
estatal per buscar urnes i paperetes.
Això sí que és perillós!! No fos cas que
una papereta trobés una urna i s’activés quelcom.
Aquest no és el país on jo vull viure,
aquest no és el país que vull heretar
dels pares i avis que van fer la transició, i on van aprovar la Constitució
després d’una dictadura. Recordant
Marti i Pol: Aquesta remor que se
sent no és de pluja, aquesta remor
que se sent no és de vent, aquesta
remor que se sent no és de paraules,
han prohibit les paraules perquè no
posin en perill la convivència, aquesta
remor que se sent és el poble, que
amb veu clara i neta demana que això
es resolgui de la millor manera, amb
DEMOCRÀCIA. I hem de ser-hi tots.
Visca catalunya!
Per últim, agrair les mostres de suport
que com a regidors i regidores estem
reben de la gent.
Pere Pons i Vendrell
L’alcalde

Notícies
Tres Cellers Catalans, d’entre ells Albet i Noya
de Subirats creen varietats de raïm resistents a
la sequera i a les plagues
La calor que ha fet aquest any ha provocat un avançament de la verema a totes les zones vitícoles de Catalunya. És,
juntament amb la sequera, un dels efectes del canvi climàtic que més preocupa els pagesos i els elaboradors de vi.
Per mirar de pal·liar-ne aquests efectes, tres cellers s’han unit per investigar noves varietats de raïm que madurin més
tard i siguin resistents a les malalties i a la falta d’aigua
Fa 5 anys que en van plantar les noves varietats però no serà fins el proper any que se’n faran els primers vins.

El Castell de Subirats acollirà l’espectacle medieval
“Subirats Medieval”
El proper dissabte 30 de setembre, en el marc de la celebració dels 1.100 anys del Castell de Subirats, el Castell de Subirats serà l’escenari d’una recreació i espectacle
medieval a càrrec de les companyies de teatre Excalibur,
“EnObres” (Lavern), La companyia es grata (Can Rossell) i
Templers Dosrius.
El castell i els seus voltants es transformaran per fer-nos
viatjar a l’època medieval. Els visitants reviuran les magnífiques històries de cavallers i coneixeran de primera mà les
costums, vestits i vida de l’edat mitjana.
L’espectacle començarà a les 5 de la tarda i finalitzarà al
voltant de les 9 del vespre amb una gran actuació final.
Per complementar l’activitat, hi haurà un espai de degustació amb taules i cadires on es podrà sopar, beure o simplement descansar i gaudir de les magnífiques vistes que
ofereix el Castell de Subirats.
També s’ubicaran en l’entorn del castell parades d’artesans
que oferiran els seus productes de proximitat als visitants.
No us perdeu aquest espectacle únic i irrepetible!!

INFORMACIÓ IMPORTANT
A CAUSA DE LA CONVOCATORIA DEL REFERÈNDUM DEL PROPER 1 D’OCTUBRE, ELS ACTES DINS DE LA
CELEBRACIÓ DELS 1.100 ANYS DEL CASTELL DE SUBIRATS PREVISTOS PER AQUELL DIA QUEDEN ANULATS
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Nova Jutgessa de Pau i
Substituta de Subirats
Regidoria
de Governació

En la passada revista vam publicar el nom de les persones elegides com a Jutgessa de
Pau i Substituta.
Unes setmanes més tard hi va haver una renuncia per part de la Substituta elegida i
finalment els noms de les persones que queden al càrrec són:
· Sra. Conxita Edo Raventós – Jutgessa de Pau
· Sra. Natàlia Colet Cremades – Substituta de Jutgessa de Pau

Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès
al Castell de Subirats

El passat dia 27 de juliol es va celebrar un consell d’alcaldes al Claustre del Castell de Subirats.

Subirats va proposar als membres del Consell d’Alcaldes
poder fer una de les reunions de l’any en aquest lloc.

Aprofitant la commemoració dels 1.100 anys del Castell
i per donar a conèixer un lloc tant emblemàtic del nostre municipi als alcaldes dels municipis veïns, l’alcalde de

Un cop tractats tots els temes de l’ordre del dia van poder
gaudir d’una visita guiada al Castell i el seu entorn.

5

Governació
Èxit d’assistència i participació en l’homenatge
a Muriel Casals

L’Ajuntament de Subirats ha volgut
rendir un homenatge pòstum a la
que va ser presidenta d’Òmnium
Cultural de 2010 a 2015 i una activa defensora de la independència
de Catalunya.
El passat 3 de setembre es va inaugurar l’espai memorial Muriel Casals, situat al camí del Pedret a Sant
Pau d’Ordal.
L’acte va comptar amb l’assistència
de Lluís Llach, Diputat del Parlament
de Catalunya i de Jordi Cuixart, Pre-

sident d’ Òmnium Cultural i va reunir
més de 200 veïns i veïnes.
L’espai memorial Muriel Casals és obra
de l’artista subiratenca Lesley Yendell.
Es tracta d’una peça escultòrica inspirada en la persona de la Muriel i la
seva trajectòria professional.
Per complementar l’acte d’inauguració, el Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal va organitzar una exposició
dels concerts de Lluís Llach i en finalitzar, es va oferir un petit refrigeri als
assistents.

Escrit de Lesley Yendell,
artista autora de l’escultura
“La Peça esta dedicada a la Muriel Casals, la seva vida i vitalitat.
Inspirada en una fulla de parra,
la peça fa referència al arbre de
la vida, entre altres referències.
És una peça que vola i esta feta
per tenir una visió molt variada des de els diferents llocs del
parc.”

Civisme: una assignatura pendent
Aquest darrer trimestre s’han incrementat al municipi actes incívics i vandàlics sobretot en alguns dels nostres
nuclis: pista poliesportiva de Sant
Pau, vestidors del camp de futbol, vidres trencats al mòdul de la pista de
Ca l’Avi, bústies reventades, reixes etc
La preservació de l’espai públic és un
deure de totes de les persones que
habitem al municipi. L’espai públic és
un lloc de convivència i civisme on tothom té dret a trobar-hi les condicions
per a desenvolupar les seves activitats però assolint el deure de la solidaritat i el respecte. El vandalisme o
gamberrisme és un perjudici per a tot
el veïnat i suposen una despesa extra
que hem de pagar entre tots i sobretot mostra una clara falta de respecte
cap a les altres persones.

les altres persones i cap a l’espai que
compartim i que és de tots és fonamental per a una bona convivència.
Gamberrades, actituds incíviques i insolidàries trenquen la bona convivència entre tot el veïnat i manifesten el
poc valor que se li dóna a les coses
compartides i la poca estima envers
al que és de tots: els nostres pobles.
Entre tots hem de fer un municipi solidari i responsable cap a un mateix i
cap als altres.
Quan algún ciutadà trenca aquesta
norma bàsica de convivència i respecte l’Ajuntament ho ha de denunciar
davant l’autoritat corresponent. Però
és l’educació i el respecte als altres
i al nostre municipi el que hem de
posar en valor. Des d’aquestes ratlles
fem una crida perquè aquestes actituds s’acabin i gaudim de l’espai públic amb llibertat però amb respecte.

“No facis al carrer allò que no faries
a casa” és una frase que tothom ha
sentit i que, desgraciadament, moltes
vegades s’oblida. El respecte cap a
6
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Obres de millora del camí d’accés a
Can Batista des de la carretera C-243a

Aquest mes de setembre es licitaran les obres de millora del camí
d’accés principal al poble de Can
Batista. Es preveu que les obres
puguin començar a mitjans d’octubre.
La millora del camí també inclourà

la pavimentació de l’espai on actualment es troba la parada d’autobús per
tal de facilitar el gir dels vehicles de
transport col·lectiu de persones.
Aprofitant l’obra de millora del camí,
es preveu millorar la capa de rodadura
de la calçada d’alguns trams de car-
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rers interiors del poble.
El cost total de les obres és de
129.300 euros. Per al finançament de part de l’obra el municipi
compta amb un ajut de la Diputació de Barcelona de 78.645 euros.

Territori
Reunió de Treball del Pla Territorial Parcial del Penedes
El passat dia 13 de juny va tenir lloc a
la sala del Mil·liari del Castell de Subirats una de les reunions periòdiques
del Treball del Pla Territorial Parcial
del Penedès.

Aquesta reunió constava amb la participació dels representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques al Penedès, el Subdirector
General d’Acció territorial i de l’Ha-

bitat Urbà, representants de la Federació de Municipis de Catalunya, representants i assessors dels Consells
Comarcals del Penedès.

Molt aviat podreu trobar aquest codi QR a totes
les cartelleres i marquesines municipals
On ets? On vols anar? Vagis on vagis, pots trobar el millor itinerari en transport públic fent servir Mou-te amb
el mòbil. Aquest servei web et permetrà desplaçar-te per
Catalunya en tren, ferrocarrils, autocars de línia, autobusos
metropolitans i metro.

bada. Es pot indicar per GPS (“La meva ubicació”) o per
l’adreça, la parada o el punt d’interès.

Mou-te amb el mòbil permet cercar rutes en transport
públic arreu de Catalunya. L’usuari només ha d’introduir
l’adreça on és i l’adreça on vol arribar, i l’hora de sortida
i arribada.

• Itinerari en detall: Un cop triat el millor itinerari, el servei
mostra en detall, incloent el temps dels transbordaments.

• Itineraris trobats: El servei mostra un seguit de rutes i
indica el temps de cada recorregut.

• Transports propers: Indicant la ubicació, amb el GPS o
escrivint l’adreça, parada o punt d’interès proper, es mostraran els transports que es trobin al voltant.

L’adreça web és gencat.mobi/moute.
La web mòbil esta disponible en català i castellà.

• Horaris de les properes sortides: També informa dels horaris de les properes sortides.

Com funciona

• Incidències: Indica les incidències que afecten al transport públic.

L’aplicació disposa de les següents opcions:
• Cerca d’itinerari: Cal indicar l’adreça de sortida i d’arri-
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Renovació de l’enllumenat públic de Sant Pau d’Ordal
L’Ajuntament ha contractat les
obres de renovació de l’enllumenat
públic d’alguns carrers de Sant Pau
d’Ordal (Bàsicament al casc vell:
Sant Pau, Sant Madrona, Pi, Nou,
Llevant, Sant Pere, Transformador,
Pujol, Camí de Can Rossell, Camí
del Reg, Plaça del Reverend Castellví, Plaça de l’Ajuntament, i altres),
a l’empresa Electricitat Boquet, de
Mataró, mitjançant concurs públic.
El projecte consisteix en la substitució dels fanals existents, de vapor
de sodi d’alta pressió, que tenen de

l’ordre de 30 anys o més, per llums de
leds, de tecnologia actual.Bàsicament
es substituiran els llums, mantenint
la mateixa distribució actual, sense
afectar el cablejat elèctric; tot i així, en
alguns casos en que la distribució actual és incorrecta o insuficient, caldrà
afegir algun llum de nou, i redistribuir
el tram.
En els carrers més estrets i més antics, es col·locaran fanals clàssics, de
quatre cares de color negre, amb el
braç corresponent. En els carrers més
amples, que no tenen la consideració

de casc antic, es substituirà només
el llum, col·locant-se un nou llum de
tipus vial, de leds, mantenint-se el
braç o suport existent actualment.
El color de la llum de la nova il·luminació serà blanc càlid, a diferència del color groc del vapor de sodi
actual.
Es preveu que les obres comencin
l’última setmana de setembre.
Caldrà tenir en compte que en alguns carrers s’haurà de fer obra civil, i excavar rases.

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
de Cantallops
Com ja es va informar s’estan executant les obres de construcció de
l’EDAR de Cantallops, i del sistema de
col·lectors corresponent.

per la Diputació de Barcelona. (El nucli de Cantallops està repartit entre
els dos municipis, i la depuradora és
conjunta, per a tot el nucli).

Aquestes obres es realitzen conjuntament amb l’Ajuntament d’Avinyonet
del Penedès, i estan subvencionades

Es preveu que a finals de setembre ja
es posi en servei la depuradora, i que
a partir d’aquesta data ja s’abocarà

Regidoria de
Medi Ambient
El passat mes de gener va vèncer el
contracte vigent amb l’empresa Mas
Albornà per a la neteja viària dels
nuclis de Subirats.
Per aquest motiu, i tal com obliga
la legislació vigent, es va convocar
un concurs públic per a l’adjudicació del servei de neteja viària durant 2 anys (més un any possible de
pròrroga), en el que s’hi van presentar un total de 4 empreses.

aigua depurada al torrent de Cantallops, i s’hauran suprimit tots els abocament directes a llera pública que
es produeixen actualment (tres punts
d’abocament a Avinyonet, i dos punts
a Subirats).

Nova empresa de neteja viària:
SERVITRANSFER

El concurs constava d’un preu de licitació del servei fixe (valor del contracte 180.000 euros per 3 anys, IVA no
inclòs), i després una sèrie de criteris
puntuables (nombre de jornades ofertes per a neteges extraordinàries o de
reforç a banda de les hores mínimes
fixades, i també disposar de certificacions ISO 9001 – de qualitat, ISO
14001 – de medi ambient i OSHAS
18001 – de seguretat en el treball).
L’empresa que va presentar una millor
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oferta, i per tant l’adjudicatària del
servei va ser SERVITRANSFER, i durant el passat mes de juliol ja va iniciar les tasques.
Cal remarcar, que donada la tipologia de contracte i el que estableix la
legislació vigent, el personal que ja
treballava en aquest servei en l’anterior empresa va ser subrogat i va
passar a formar part de la plantilla
de la nova empresa.

Territori
Canvi en el destí dels residus de les fraccions
orgàniques i rebuig
orgànica actualment va a la planta de compostatge de Sant
Pere de Ribes, i la fracció resta a la planta de transvasament de Vilafranca del Penedès (fàcilment comunicades
per la C-15).

El passat mes de juliol es va produir un canvi en el destí
dels residus orgànics i de la fracció resta recollits a Subirats. Fins el mes de juny, un camió amb dos compartiments
recollia i portava fins a Hostalets de Pierola tant la fracció
resta o rebuig (tot el que no se separa per reciclar) com la
fracció orgànica. La part de resta es deixava a l’abocador
de Can Mata i l’orgànica a l’Ecoparc 4 (situats molt pròxims, un al costat de l’altre).

No obstant això, la factura final per a l’Ajuntament es veurà
incrementada, ja que el preus de la planta de transvasament són superiors als de l’abocador anterior. Els costos
corresponents a la fracció orgànica són bastant similars.
No reciclar és car

Amb molt poc marge de temps l’Ecoparc 4 va comunicar
que a partir del 30 de juny de 2017 deixava de prestar el
servei de recepció de la matèria orgànica per la qual cosa
des de l’Ajuntament ens vam veure obligats a trobar unes
altres instal·lacions alternatives. D’altra banda, el fet que el
camió de recollida sigui bicompartimentat fa recomanable,
per motius de seguretat, que no circuli amb un dels dos
dipòsits buits durant grans distàncies, amb la qual cosa les
opcions possibles eren força reduïdes.

Paral·lelament, la Llei 5/2017, del 28 de març, ha pujat el
cànon per abocar residus de rebuig sense tractar i l’anirà
incrementant més fins al 2020 (es va passar de 19€/tn a
30€/tn actualment, i el preu està previst que pujarà fins als
47€/tona al 2020).
La fracció resta suposa gairebé la meitat dels residus globals de Subirats, dada millorable. Un augment de la separació selectiva permetria enviar menys residus de rebuig a
la planta de tractament i una factura menor per a l’Ajuntament i per als ciutadans.

Donat que ja no era possible traslladar més residus a
l’Ecoparc 4 d’Hostalets de Pierola, l’Ajuntament va fer les
gestions corresponents i va decidir dur-ho a dues plantes
de la Mancomunitat Penedès Garraf. Així doncs, la fracció

Regidoria
de Sanitat

Compte amb les estafes!
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Cloenda dels cursets de natació
de Sant Pau i d’Ordal 2017
Regidoria
d’Esports
Dissabte 29 de juliol a Sant Pau i
dissabte 5 d’agost a Ordal va tenir
lloc la cloenda dels cursets de natació d’enguany, on els infants van
realitzar una petita demostració de
tot allò que han après durant aquest
mes de cursets.
L’acte es va clausurar amb l’entrega
de medalles i diplomes per a tots
els participants i un petit refrigeri de
comiat.

Mulla’t 2017 a les piscines de Subirats

El diumenge 9 de juliol a les piscines municipals de Subirats es va celebrar la diada benèfica “Mulla’t per l’esclerosi”.

euros destinats íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple per lluitar contra aquesta malaltia. Agrair especialment
la participació dels veïns i veïnes, i l’ajuda de les entitats
de Subirats que van col·laborar de forma desinteressada
mostrant la seva solidaritat en aquesta jornada.

Volem tornar a destacar l’alta participació a les dues piscines de Subirats, on es van recaptar un total de 1.181,90

Cursa Solidària País del Cava 2017
El diumenge 29 d’octubre es realitzarà la XI Cursa Solidària del País del
Cava, cursa de 13,4 km que comença
a les 10 h a Vilafranca del Penedès
i finalitza a Sant Sadurní d’Anoia, la
major part del recorregut de la qual
transcorre pel municipi de Subirats.

íntegrament a La Marató de TV3, que
en aquesta edició va dirigida a les
malalties infeccioses. L’Ajuntament de
Subirats hi col·labora posant al servei
dels participants l’avituallament a l’alçada del restaurant Sol i Vi, i amb el
sorteig d’entrades per realitzar visites
enoturístiques al municipi de Subirats.

Es pot realitzar corrent o caminant i
el preu d’inscripció és de 10 euros.
Els diners recaptats aniran destinats

Per a més informació podeu consultar
el web: www.confrariacava.com
11

Poble
Copa PTV Gran Premi Consell Comarcal
de l’Alt Penedès de futbol 7 infantil
Un total de diset equips, en representació dels municipis
de l’Alt Penedès més el municipi convidat de l’Arboç, van
participar a la “Copa Penedès TV-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès 2017”. Uns 250 jugadors dels municipis de la comarca de categoria infantil van participar
en aquesta edició, en la qual l’equip de Vilafranca es va
proclamar guanyador absolut del torneig, en vèncer a la
final al Sant Marti Sarroca. Aquest any l’equip de Subirats
va guanyar la final D davant el municipi d’Avinyonet. El
padrí del torneig va ser el jugador de futbol professional
Àlex Moreno, de Sant Sadurní, que ha jugat aquesta temporada al Rayo Vallecano de la segona divisió. A l’acte de
presentació, hi van assistir alcaldes i regidors d’esports
dels diferents municipis participants.

tots els jugadors subiratencs pel bon treball fet i animem
que cada cop més nens i nenes puguin disputar aquest
torneig representant el nostre municipi.

Des de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports volem felicitar

Cursa de les Caves Lavern-Subirats 2017
Diumenge 5 de novembre tindran lloc a Lavern la Cursa
de les Caves Lavern-Subirats i la cursa de muntanya Serralats. Podreu triar tres distàncies: un circuit al voltant
de Lavern pel qual podreu realitzar una (5 km) o dues
(10 km) voltes i la cursa de muntanya Serralats, d’uns 16
km de distància. En finalitzar hi haurà botifarrada, obsequis per als participants i sorteig de diferents productes

de la zona. També disposareu de servei de guarda-roba.
Les dutxes i l’aparcament estaran situats al camp de futbol de Lavern.
Trobareu tota la informació complementària consultant
els webs:
• www.cursacaves.com
• http://www.serralats.wordpress.com

12
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Guardonades dues empreses
de Subirats a la Primera Nit
de la FEGP

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement,
han estat els primers testimonis de la presentació de la
imatge corporativa de la Federació Empresarial del Gran
Penedès.

sals, representants d’empreses i institucions de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
La FEGP ha premiat dues empreses subiratenques, Albet
i Noya en l’àmbit de l’Enoturisme i Construccions F.Munné
amb motiu del seu 50è aniversari.

En la posada en escena de l’esdeveniment empresarial
més important del Gran Penedès, la FEGP ha reconegut
fins a 18 empreses per la feina ben feta.

En representació de l’Ajuntament de Subirats va assistir a
l’acte la regidora Àngels Pinyol.

La primera Nit de la FEGP ha aplegat fins a 600 comen-

13
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Millores a l’escola Subirats de Lavern
Regidoria
d’Ensenyament

Aquestes ultimes setmanes s’han dut a terme petites obres de millora a les
instal·lacions de l’escola Subirats de Lavern. Aquesta escola es la més antiga
del municipi i per aquest motiu necessita que cada any es vagin renovant coses en la mesura del possible perquè infants i professors pugui gaudir d’unes
instal·lacions i d’un entorn durant tot el curs.
Aquest any a més del que ja va sent habitual com canviar la sorra dels sorrals, arreglar jardí ... també s’han dut a terme actuacions mes importants i
concretes com han sigut pintada de les aules i del menjador, pintada de les
finestres del menjador, adequació de la rampa d’entrada a l’escola, canvi de
la cartellera i la bústia, substituir les dues portes de fusta de les aules que
donen a les grades per portes d’alumini i canviar el terra de les aules dels
ocells i dels conills.

Carpa Escola Subirats
Com l’any passat i novament en resposta a la necessitat de
fer ombres als patis de les escoles, aquest estiu, l’Ajuntament de Subirats ha llogat una carpa de grans dimensions
per a la pista de l’escola Subirats a Lavern a través del
servei de préstec de material del Consell Comarcal.
Es tracta d’una carpa de 10 x 20 m amb deu pilars laterals
i tirants protegits, que cobreix tota la pista i deixa un espai
diàfan per a l’esbarjo de la mainada alhora que reuneix les
característiques de seguretat i solidesa que es requereixen
per a una instal·lació infantil.
La instal·lació d’aquesta carpa ha permès que es duguin
a terme les activitats esportives i d’esbarjo de l’escola en
condicions de comoditat i salubritat per als infants, i també es va aprofitar per instal·lar-hi un espai lúdic per a la
Festa del Medi Ambient que es realitza anualment al nucli
de Lavern.
La carpa es va desmuntar un cop finalitzada la seva utilitat.
14
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Racó de les Llars
Festa Zer 2016-17

El passat divendres dia 2 de juny i com cada any, ens
hem trobat tots els infants i mestres de la ZER Subirats
per tal de celebrar la festa de la ZER Subirats. Aquest any
hem anat a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal, en
total quasi 300 persones entre alumnes i mestres.

escoles, van anar fent la desfilada dels participants. Els
alumnes d’infantil de cada escola van elaborar una bandera que era l’estendard que lluïen i que s’anava penjant
a l’escenari. Un cop tots estàvem a sota les carpes, els
representants de cada escola, que eren els alumnes de
cicle inicial, van llegir els textos de benvinguda que havien elaborat. Seguidament, es van anar cridant els grups
de primària que van anar cap a la pista de futbol per a
realitzar les activitats.

Aquest curs hem tornat a celebrar les Olimpíades, i diem
tornar perquè fa quatre anys que també les vam celebrar
a la mateixa escola de Sant Pau i veient l’èxit que van
tenir vam decidir tornar-hi.

Els alumnes d’educació infantil es van quedar al recinte
de l’escola i per grups, van fer un circuit amb els monitors tot acompanyats de les mestres.

Com cada any, l’Ajuntament ha assumit les despeses dels
autocars i monitors, i gràcies a la coordinació amb el
seu tècnic d’esports, el Pedro García, l’Equip Directiu de
ZER i els mestres d’educació física, hem pogut organitzar
unes Olimpíades molt divertides.

Un cop acabades les activitats ens vam tornar a trobar
al pati de l’escola i allà els alumnes de cicle mitjà van fer
l’entrega de les medalles a tots els esportistes.

Les activitats ja van començar amb la portada de la torxa
per les diferents escoles a càrrec dels alumnes de cicle
superior i així, durant aquella setmana la torxa va recórrer
les tres escoles abans de ser portada el dia de la festa.

Després de dinar, el gelat de cada any per refrescar-nos,
ja que amb la calor s’agraeix, acabant la jornada amb la
música i la ballaruca d’un grup d’animació.

El dia de la festa els alumnes de les dues escoles de Lavern i Ordal van arribar puntualment i van ser rebuts per
l’escola amfitriona, l’escola de Sant Pau. Després d’esmorzar, tots els alumnes es van agrupar a l’entrada i per

Tot i la calor, tothom va gaudir d’un dia de festa i convivència entre els alumnes i mestres de les tres escoles,
retrobant amistats i fent-ne de noves. Ara a gaudir de
l’estiu i fins el curs vinent!!!

15
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Gaudim de l’Estiu al Casal de
les llars Infants Municipals

Ja fa tres anys que les Llars d’Infants de Subirats organitzem el casal d’estiu a La Llar de Sant Pau d’Ordal.

Enguany hem dividit la llar en quatre ambients on els
infants trien on volen anar i quan de temps s’hi volen
estar. Cada espai ha estat curosament preparat per
despertar la curiositat dels menuts, des del joc simbòlic
passant per la construcció, jocs de taula, biblioteca, psicomotricitat i acabant amb la taula de llum.

Aquest any, durant aquest mes de juliol, ens hem decidit
a posar en pràctica una nova experiència educativa “els
ambients de lliure circulació” es tracta d’un aprenentatge significatiu basat en una pedagogia lliure i activa on
l’objectiu principal és que els nens i nenes aprenguin
mitjançant l’exploració, la investigació, l’experimentació
i la interpretació.

Els nens i nenes tenen tot un ventall de possibilitats que
els desperten i afavoreixen la imaginació i la creativitat.

16
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Patrimoni cultural de Subirats
Regidoria
de Cultura

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.

Can Bou
UBICACIÓ
Ubicació: A 1,2 km des de BV-2428
a l’alçada de Lavern, camí terrer al NE
Codi: 1.1
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Ruïnes
Titularitat: Privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: Moderna
Estat conservació: dolent
Notes Conservació: La masia té el
sostre enrunat. Les parets de tàpia
s’estan degradant ràpidament.
Núm. negatiu: La masia té el sostre
enrunat. Les parets de tàpia s’estan
degradant ràpidament.
Autor fitxa: Oriol Vilanova
Protecció: Inexistent
Data registre: 09/03/2006
DESCRIPCIÓ
Gran masia feta amb tàpia i pedra,
sense sostre, en ruïnes. A la banda
que dóna al camí, a la dreta de la
porta d’entrada, destaquen quatre
contraforts.
A l’extrem sud-oest destaca una
construcció rectangular, que conserva un sostre a dues vessants que
correspondria al celler; segurament
és un dels últims annexos fets modernament.
A l’extrem nord, en un cos afegit,
hom llegeix la data de 1803.
Observacions
Aquesta masia també s’anomena
Mas Fedó i Can Duran de la Casa
Gran.
Les ruïnes que avui s’observen són
les de la masia tal i com estava l’any
1742, si bé es pot veure la capella
construïda posteriorment (1884),
així com els annexos agrícoles que

hi havia abans que quedés en estat
ruïnós.
HISTÒRIA
Les primeres notícies de l’existència
d’aquesta masia són del segle XIV;
era propietat de la família Carbó, molt
important al municipi, que posseïa
també les masies de Can Bas i Mas de
Can Batista. L’any 1478 era propietat
de Macià Carbó, i era coneguda amb
el nom de Mas Fedó. L’any 1522 es
documenta la donació d’una peça de
terra feta pel senyor Miquel Despalau
a favor de la senyora Antònia Duran.
El dia 5 d’agost de 1578 es signen
unes capitulacions matrimonials entre
el senyor Joan Llopart i la senyora Antònia Duran, on s’esmenta la masia.
El 1726 la família Duran, propietària
de la masia, que aleshores es coneixia
com a Can Duran de la Casa Gran, ven
l’edifici al senyor Ramon Ravella.
El 14 de maig de 1819, el senyor
Francesc Carbó Milà cedeix tots els
drets corresponents a l’heretat Casa
Gran, abans Casa Duran, a favor d’Antonio Ravella Busquets, perquè li perdoni un deute que havia contret el seu
pare, Jaume Carbó, de 2.000 lliures.
El senyor Antonio Ravella Busquets
inventaria els seus bens l’octubre de
l’any 1829, per als cuidadors de la
seva neta i hereva, Josefa Tos Ravella.
En aquest inventari consta que Can
17

Bou tenia una gran extensió de terres, un edifici residencial de grans
dimensions, dotat de planta baixa,
pis i golfes, tenia annex un celler de
planta baixa, així com altres dependències a la banda posterior on hi
havia la premsa. Igualment davant
de la casa hi havia un cobert pels
carruatges, un colomar, un galliner, una soll o cort de porcs; tots
aquests annexos estaven coberts, la
meitat amb una teulada i l’altra meitat amb un terrat amb balustrades
totxo cuit, de 915 m2.
Hi havia un altre grup d’edificacions,
que rebia el nom de pallissa, al cos
central de la qual hi havia dos cellers amb els cups i on es trepitjava
el raïm, a la planta baixa; a sobre es
guardava la palla. Al costat hi havia
un altre celler de planta baixa, així
com unes altres trepitjadores i premses, tot plegat sobre una superfície de 244 m2. També hi havia un
altre edifici, el porxo de l’era, que
era cobert i ocupava uns 62 m2. El
corral del bestiar tenia una part coberta, essent la resta un pati tancat,
d’una superfície de 357 m2.
Aquest gran propietat agrícola va
passar a la senyora Josefa Tos Ravella, que es va casar amb Ramon
d’Olzinelles. En aquells moments, la
pairalia tenia una superfície de 87
hectàrees, 2 àrees i 74 centiàrees,
i comptava amb les edificacions esmentades, els camps fruiters, bosc
propi, camps d’oliveres, de vinyes i
alguns pous.
La senyora Josefa Tos va reservar els
bens que va heretar del seu avi com
a propis i parafernals, això és, sense
que estiguessin inclosos a la seva
dot. La senyora Josefa Tos Ravella
(continua a la següent pàgina)

Poble
d’Olzinelles morí el dia 9 de desembre de 1867, i el senyor Hermenegild d’Olzinelles va demandar el seu
pare Ramon d’Olzinelles pels crèdits
i drets que tenia sobre les finques
de Can Ravella i Can Bou, passant
a ser de la seva propietat. Uns anys
després, el papa lleó XIII concedia a
Hermenegild d’Olzinelles el títol de
Comte d’Olzinelles, l’escut nobiliari
del qual es pot veure actualment a
la façana de la capella de Sant Sebastià de Can Ravella.
Vers l’any 1884 es va construir una
capella privada a la pairalia, la capella de Santa Maria de Can Bou,
dins el cos davanter de la masia, a

la dreta. Era una capella d’una sola
nau, amb teulada a dues vessants,
un gran portal de totxo, amb un ull
de bou a sobre, sense campanar. El
1886, el bisbe de Barcelona delega
a mossèn Josep Rovira la realització
d’una inspecció de la capella, així com
la concessió del permís per a realitzar-hi culte si tot és correcte.
Finalment, l’heretat va passar al comte de Lavern.
Just abans de l’any 1973, en què la
masia s’abandona i comença el seu
deteriorament fins al seu actual estat
ruïnós, la masia conservava, a la banda esquerra de la vivenda, un escut
de pedra, una carbonera coronada

per una creu, així com una portada
de pedra amb arc de mig punt. Sobre el portal hi havia una balconada
amb barana de ceràmica que donava a l’edifici un aspecte senyorial.
A la façana principal s’observen tres
portals, tots ells de pedra tallada i
arc de mig punt. Cada portal tenia
un estil propi, com si la masia hagués anat assolint tres ampliacions
successives. En el trespol de l’entrada del portal principal hi havia
una inscripció on es llegia “NOTO
1742”, un rellotge de Sol a la façana principal, que mirava al sud-oest,
i un altre a la façana est.

Nits a la Fresca 2017

El passat mes de juliol dins del marc del Programa Nits
a la Fresca 2017 que organitza el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès conjuntament amb la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament es van celebrar a Subirats tres Concerts.

Castell de Subirats amb el Grup d’Havaneres Veles i Vents
i amb l’Opera Proyecto Verdi.
Els tres concerts van aplegar un nombre important de
veïns i veïnes que van voler gaudir de la música en la bonança de les nits d’estiu.

El primer van ser cançons d’autor i de Taverna de Jaume
Arnella al nucli de Can Cartró i els altres dos a l’Era del
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Exposició dels artistes de Subirats al Castell

En el marc de la celebració dels 1.100 anys del Castell de
Subirats, l’Ajuntament de Subirats va inaugurar el passat 2
de juliol l’exposició “Punts del terrer” amb les obres dels
artistes subiratencs Cathrine Bergsrud, Josep Massana,
Lesley Yendell, M.Assumpció Raventós, El Gat Miau, Àngel
Martínez i Lluís Masachs.

trobar-se una exposició “plena de sentiments i creativitat
dels artistes participants” segons van explicar.
El diumenge un grup de 10 persones d’Austràlia, entre ells
alguns nens i nenes, van gaudir del vídeo presentació que
han preparat els artistes i que va agradar molt a tothom
que va visitar l’exposició.

Com a dada destacada, el primer dissabte l’exposició va
comptar amb la presència d’un grup vingut de Lleida que
van quedar molt sorpresos per la bellesa del Castell i per

Un total de 120 persones van visitar i gaudir de les obres
dels artistes subiratencs.
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Especial Diada 11 de Setembre
Acte de commemoració de
la Diada Nacional de Catalunya
Enguany els actes de l’11 de setembre van començar el diumenge dia
10 a la tarda a Lavern amb la pintada de la senyera, ball de les gitanes i
bastoners i la marxa de torxes fins l’església on es va acabar la nit amb un
bonic sopar de germanor i musica.
L’Endemà com cada any i amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya,
l’Ajuntament de Subirats va organitzar un acte de commemoració a la
plaça de l’Ajuntament de Sant Pau d’Ordal.
L’acte va començar a les 11 del matí amb una lectura històrica del municipi de Subirats i la intervenció de Víctor Santacana, coordinador de l’ANC
Subirats. A continuació l’actuació del grup de gralles Inxanetes i tot seguit
el parlament institucional a càrrec de l’Alcalde, Pere Pons i la Regidora de
Cultura, Lluïsa Sueiro.
L’acte va finalitzar amb la interpretació del Cant dels Segadors pel grup de
gralles i un petit refrigeri pels assistents.

SUBIRATS

Diada 11 de Setembre, Volem Votar
1 d’Octubre - Votarem
Aquesta Diada va ser una mica més especial que les altres, sobretot per
la transcendència del moment tant important que estem vivint a nivell
col·lectiu.
Al matí vam estar en l’Acte Institucional a l’Ajuntament de Subirats, on van
llegir el Manifest de l’ANC. Vam aprofitar el moment per mirar d’omplir
els autocars.
A la tarda, a les 2:00, tot havent dinat, vam començar a marxar amb els
autocars cap a Barcelona, carregats amb 205 persones, plenes d’il·lusió,
felicitat i molta confiança envers l’1 d’octubre. Una vegada allà a Barcelona
ens van instal·lar al nostre tram 304, Passeig de Gràcia amb c/ Diputació.
Ben a prop dels Castellers de Vilafranca.
L’acte es va acabar amb els Parlaments i el Cant dels Segadors, i després
d’això, cada un de tornada amb els seus autocars cap a Subirats, on encara a plena de llum del dia, ja estàvem tots a casa.
En el moment de rebre aquesta revista a casa vostra, quedaran pocs dies
per celebrar el referèndum. Aprofitem aquest espai per apuntar:
-Tota la gent encarregada de posar les urnes, està treballant per a què
això sigui possible. Subirats tindrà urnes. Tinguem confiança
-Animeu a tothom a que vagi a votar, sigui quin sigui el seu sentit de vot.
-Subirats tindrà 5 col·legis electorals, acompanyeu les 5 Meses durant tot
el dia.
Fem-nos dignes del moment que ens ha tocat viure. Visca Catalunya.
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Poble
XII Ral·li País del Cava Cotxes d’Època

El passat diumenge 11 juny va passar
pel nostre municipi el Ral·li País del
Cava Cotxes d’Època. Enguany des de
la Confraria del Cava i juntament amb
l’Ajuntament es va preparar una edi-

ció especial coincidint amb els 1.100
anys del Castell de Subirats.
Hi van participar un total de 25 cotxes
anteriors al 1940. Durant el seu recorregut van visitar les Caves Llopart i el

22

Castell de Subirats per finalment acabar la jornada exposant els vehicles a
la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal
on els visitants van poder participar
en la votació dels millors cotxes.
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Estiu 2017
Regidoria de
Joventut
Des del Servei de Joventut aquest estiu s’ha desenvolupat
una Agenda d’activitats d’estiu per als més joves en diversos nuclis de Subirats fent arribar així el servei en la mesura
del possible, arreu del municipi.

seves accions.
Agraïr a Grup de Joves de Lavern i Assemblea Feminista
de Subirats, també juntament amb Ordalencament i els
Esplais del Municipi és un plaer comptar amb joves tan
compromesos amb el seu poble. També des del Servei de
Joventut, reafirmar el nostra compromísen donar suport i
facilitar les accions d’elles i amb totes elles.

ORDAL I SUBIJOVE
Durant la temporada d’estiu, durant 2 vespres, els joves
han fet un ús autogestionat de l’equipament juvenil d’Ordal organitzant 2 velades cinematogràfiques i responsabilitzant-se de la gestió i adequació de l’espai. Aquesta va ser
una petició feta pels propis joves.
Enguany, em tornat a col·laborar amb l’entitat juvenil Ordalencament que des de fa ja uns anys organitza l’Ordalada
el divendres de Festa Major. Felicitar als joves per la seva
gran feina, la il·lusió i el treball que fan especialment durant
aquests dies.

TORNA...
Servei de Suport Acadèmic!
Enguany és el 3er curs escolar que des del Servei de Joventut de Subirats s’ofereixen classes de suport acadèmic
en grup reduït. En aquest espai el que es pretén és atendre
els dubtes que els joves pugin tenir en relació a les diverses matèries i també treballar hàbits d’estudi.
L’espai esta dirigit als joves que estan estudiant en l’etapa
de la secundària obligatòria. Entenem que aquesta etapa,
especialment en els seus inicis implica un procés de canvi i
aprenentatge no només per l’augment del nivell d’exigència sinó també per els canvis que es donen en la vida del
jove (transició escola institut, canvi d’ambients, canvi de
metodologia...). El que volem des del Servei de Joventut és
acompanyar als joves en aquest procés i donar suport a les
famílies en el que pugin necessitar.
El servei de suport acadèmic es realitza al Subijove d’Ordal
els dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30 i té un cost de 36
euros trimestrals que s’han de pagar a l’Ajuntament de
Subirats. Les inscripcions s’inicien el 18 de setembre de
2017 i es troben obertes durant tot el curs escolar.
Per a més informació podeu contactar amb la tècnica del
Servei de Joventut.

PISCINES NOCTURNES
Durant el mes de juliol, la regidoria d’Esports i Joventut
hem dut a terme activitats de dinamització nocturna a les
piscines d’Ordal i Sant Pau d’Ordal a partir de l’accés gratuït
al bany nocturn acompanyat de la realització d’activitats per
amenitzar l’ambient. Aquesta actuació parteix de la idea de
poder oferir, en especial als més joves, un espai d’oci nocturn alternatiu.
Tot hi els imprevistos en la programació del bany nocturn
a Ordal finalment l’activitat es va dur a terme. Des del Servei de Joventut especialment demanem disculpes per les
molèsties ocasionades i preguem que es comprengui la mesura que vam prendre tenint en compte que les activitats
organitzades han de tenir sempre garanties de seguretat.
Gràcies a tots i a totes les que heu pogut venir a omplir les
piscines aquests dies! De ben segur que ho intentarem repetir.

CURSETS FORMATIUS
Per ha finalitzar el calendari formatiu de l’any 2017, des
del Consell Comarcal s’ofereix:
-Curs de Carretoners: Modalitat presencial. Teòrica: Avinyonet del Penedès
Pràctica: Vilafranca del Penedès
-Curs de Manipuladors d’Aliments: Modalitat on-line
Podeu trobar més informació i fer les inscripcions a http://
www.dinamo.cat/#sthash.AhMR4I56.dpbs

SANT PAU D’ORDAL
A Sant Pau es va dur a terme un taller de cuina i un torneig
de Bubble Football al Camp de Futbol. Ambdues activitats van
permetre l’apropament del Servei de Joventut al poble i l’aproximació amb els seus joves que fins ara era pràcticament inexistent.
LAVERN
Un any més des del Servei de Joventut vam col·laborar amb
el Grup de Joves de Lavern en la II edició del PorróFest.
Volem valorar la feina i la responsabilitat que implica pels
joves el desenvolupament d’aquesta acció i felicitar-los pel
compromís que prenent. Valorem també molt positivament
l’actuació que va dur a terme l’Assemblea Feminista de Subirats que van muntar un punt informatiu feminista durant
el Concert , van penjar una pancarta realitzada per la mateixa assemblea i llegir un Manifest.
Des d’aqui, volem valorar el treball conjunt entre ambdues
organitzacions i animar-les a que continuïn amb il·lusió les

Recorda que cada dia es penjen a la pàgina de facebook
Dinamo Subirats, informació sobre Ofertes de Mobilitat
Internacional (feina, pràctiques, experiències...) i cursos sobre diverses temàtiques i modalitats. Si busques formació
sobre algun àmbit en concret o quelcom, pots demanar
assessorament.
Tècnica de Joventut: Judit Monsalve Fuentes
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00
Contacte: Facebook: Dinamo Subirats
Tlf: 93 817 97 16/ 628 264 481
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Regidoria de
Gent Gran

Projecte de dinamització de
la gent gran a Subirats
Activitats de setembre a desembre de 2017

Local Social del Barri de Sant
Joan a Casablanca
· Estimulació cognitiva dilluns 10 h
· 9 octubre, 9 h S’ha de jubilar la
sexualitat?
· 13 novembre, 9 h Prevenció d’accidents domèstics
Casal de Can Batista
· Estimulació cognitiva dilluns 11.30 h
· 2 octubre, 11.30 h Bijuteria
Patronat Familiar Els Casots
· Estimulació cognitiva dilluns 16 h
Centre cultural Can Rossell
· Estimulació cognitiva dilluns 17.15 h
· 16 octubre, 17.15 h La funció dels
sentits
Casal de la gent gran d’Ordal
· Estimulació cognitiva dilluns 18.30 h
· 18 setembre, 18 h Conferència
sorpresa
· 25 setembre, 18 h Taller experimental
· 2, 9, 16 octubre, 18 h Descobreix
l’Òpera
· 13 novembre, 18.30 h Alimentació
saludable
Bar del Centre Cultural
de Can Cartró
· Estimulació cognitiva dijous 16 h
· 28 setembre, 17.15 h Musicoteràpia
· 5 octubre, 16 h La Felicitat
Escola de Lavern
Estimulació cognitiva dijous 17.15 h
Escoles velles/Ateneu agrícola de
Sant Pau d’Ordal
· 19 i 26 octubre 17.15 h Musicoteràpia
· Classe de demostració de Ball
Country (data a determinar)
· 23, 30 octubre i 6 novembre 18 h
Descobreix l’Òpera
· 2 novembre 17.15 h S’ha de jubilar la sexualitat?
Sala de Ca l’Avi
· 3 oct 10 h Envelliment actiu

Torreramona
· 7 novembre 10 h Envelliment actiu
El Rebato
· 12 desembre 10 h Envelliment actiu
Les activitats que s’organitzen des
de la Regidoria de gent gran de
l’Ajuntament de Subirats compten
amb la participació de l’empresa de
psicologia Quantum, el grup multidisciplinari Millorant Capacitats
Mentals, l’escoltadora Montse Bueno,
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i les empreses de formació Res-cat
i Funbrain, i el suport de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat
Penedès Garraf.
A més, es duran a terme diverses
sessions per aplegar el llegat oral
de la gent gran del municipi dins el
projecte Llegat de Poble, actuacions
en l’àmbit de l’educació ambiental,
intercanvis entre pobles i es reprenen les classes de gimnàstica suau
amb la Rosa Maria Olivella.

TotSubirats
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Regidoria de
Participació
Ciutadana
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Nova Ordenança
de Subvencions

En el Ple de la Corporació del passat dia 10 de maig es va aprovar inicialment la nova Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Subirats, quedant aprovada definitivament el dia de la seva publicació al BOPB
el dia 28 juliol 2017.
L’Ajuntament ha considerat necessari aprovar una ordenança que reguli la
seva activitat subvencionadora, establint les regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant simultàniament
el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest
tipus d’ajudes econòmiques.

Prou accidents N340, rotonda ara
Arran de l’accident del dia 17 de juny, a la cruïlla de la carretera de Sant Pau amb la N340, en el que va perdre la vida la
Núria Albet (veïna de Sant Pau d’Ordal) i una dona va quedar
greument ferida, hi va haver la convocatòria espontània d’un
veí a la qual van acudir veïns de Sant Pau, Cantallops, El
Pago, Can Rossell, la Muntanya Rodona, Ordal i altres nuclis
i barris propers.
Feia uns 10 anys que un altre veí de Sant Pau, el Ciscu Tous,
va ser víctima d’un altre accident mortal en un punt proper,
a la cruïlla de la carretera de Can Rossell i els Casots. Però
aquests només són els casos més greus dels molts accidents
i situacions de risc que vivim els veïns que utilitzem aquesta
carretera en el dia a dia, sobretot el tram entre Cantallops
i el Pago on hi ha els accessos a Can Rovira, Sant Pau i Lavern, Can Rossell i els Casots i la Muntanya Rodona.
Des de l’Ajuntament de Subirats, fa anys que s’està reclamant a la Direcció General de Carreteres una solució per
aquest tram però de moment no hi ha hagut més que promeses i propostes que no s’han arribat a concretar.
Entre aquestes promeses, la construcció d’una rotonda que
serviria d’accés tant a Sant Pau i Lavern, com a Can Rossell
i els Casots, i la Muntanya Rodona.

Aquest no és l’únic punt de la carretera que caldria millorar,
hi ha molts altres trams al pas per Subirats i pels diferents
nuclis que travessa la carretera que reclamen millores.
Tampoc és la única carretera on cal que es facin actuacions,
tot i que en d’altres carreteres que depenen d’altres administracions s’han anat fent millores els últims anys. Amb la
rotonda no s’acaben els problemes però és un dels punts
més conflictius i perillosos.
També cal tenir molt present, que més aviat que tard, es preveu la finalització del túnel i la variant de Vallirana que farà
de la N340 una via gratuïta molt més ràpida i còmoda del
que ho és actualment per transitar entre Tarragona i Barcelona. Això implicarà un augment de vehicles i especialment
de camions per aquesta carretera.
Davant la passivitat de l’administració de carreteres, ja fa 10
anys veïns de Subirats es van mobilitzar, van recollir signatures i van realitzar diferent actes de protesta.
Ara de nou, pensem que és necessària la mobilització per tal
de pressionar i que les promeses no quedin en declaracions
buides de cara a la galeria.
En aquests moments estem fent una recollida de signatures
i informant als veïns de la campanya.
Si no es poden concretar mesures caldrà iniciar més actes
de protesta, on esperem i demanem la màxima participació
dels veïns de Subirats, perquè es faci ressò de les demandes
i la rotonda sigui una realitat.
Plataforma Veïnal de Subirats - Prou Accidents N340

(ens podeu seguir a: https://www.facebook.com/Prouaccidents.Subirats)
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Poble
Subirats diu prou als accidents a la N340
Subirats diu prou als accidents a la N340

Per eliminar els dos punts de gran risc on en els darrers anys
han perdut la vida dues persones i moltes altres han patit
accidents, aquesta plataforma de veïns i veïnes de Subirats:

Per eliminar els dos punts de gran risc on en els darrers anys
han perdut la vida dues persones i moltes altres han patit
accidents, i altres mesures en els tram de la N340 a Subirats,
els signants.

DENUNCIEM:
• El reiterat incompliment per part de representants de l’Estat
de la promesa de construir una rotonda als dos encreuaments amb la BV2428 i BV2427 (carreteres de comunicació
amb els nuclis de Sant Pau d’Ordal, Lavern, Can Rossell i els
Casots) i camí de la Muntanya Rodona.

RECLAMEM al Ministeri de Foment:
1. La immediata tramitació del projecte de la rotonda en
el punt d’encreuament de la N340 amb les carreteres
BV2427, BV2428 i Camí de la Muntanya Rodona per part
del Ministeri de Foment i òrgans competents.

• La manca de millores en les travesseres urbanes i en la millora de les seguretat en els diferents encreuaments i accessos a vies públiques al llart del tram de la N340 a Subirats.

2. El compromís escrit, amb dates concretes, del començament i tramitació de la rotonda, reclamada continuadament des del 2006.

• El manteniment d’un sistema de peatges que porta a un
increment de circulació, en especial de vehicles pesants, en
vies com la N340.

3. Que es doni resposta al conjunt de demandes presentades des del municipi en la millora de la seguretat i per la
millora dels problemes generats pel pas de la N340 pels
diferents nuclis.

RECLAMEM:
1. La immediata tramitació del projecte de la rotonda en
el punt d’encreuament de la N340 amb les carreteres
BV2427, BV2428 i Camí de la Muntanya Rodona per
part del Ministeri de Foment i òrgans competents.

Nom i cognoms		
		
		
		
		
		

2. El compromís escrit, amb dates concretes, del començament i tramitació de la rotonda, reclamada continuadament des del 2006.
3. Que es doni resposta al conjunt de demandes presentades des del municipi en la millora de la seguretat i per
la millora dels problemes generats pel pas de la N340
pels diferents nuclis.

DNI

Signatura

Per tal de col·laborar, podeu posar les vostres dades i signar
en aquests espais i fer-nos arribar el full als punts de recollida, on també trobareu fulls per signar a favor d’aquestes
reclamacions. Els punts de recollida de signatures són Centre
Agrícola de Sant Pau d’Ordal, Ajuntament de Subirats, Ateneu
d’Ordal, Centre de Lavern i altres establiments col·laboradors
on trobareu un cartell informatiu.

ENS SOLIDARITZEM amb els moviments que reclamen millores per evitar accidents al llarg de la N340, una de les vies
amb més trànsit i més accidents de l’Estat, mancada en molts
trams de les mínimes inversions que reduirien notablement
els accidents i en especials els de caràcter greu.
Per tal de d’informar, recollir suports i posar de manifest
aquestes demandes al conjunt de la població s’està portant
a terme una recollida de signatures.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Plataforma de Veïns - Prou accidenta N340
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Moció que presenten tots els grups municipals en
relació a instar al Ministeri de Foment a prendre
mesures per a millorar els encreuaments de la N-340
al seu pas per Subirats
• 04.2017. Petició a la Subdelegació del Govern a Barcelona, de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres
millores en punts conflictius. S’adjunta proposta tècnica de
rotonda elaborada pels Serveis Tècnics Municipals.

El tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 i
la N-340, és una cruïlla d’especial perillositat, aquest fet
es veu agreujat a la velocitat a la qual circulen els vehicles.
La velocitat del tram està limitada a 60 km/h. Malgrat la
limitació de velocitat, i degut al traçat de la via, els accessos des de les carreteres secundàries tenen poca visibilitat
i per tot això, aquest tram presenta un cert grau de sinistralitat.

El passat 15 de juny de 2017, lamentàvem, en aquest
tram, un accident mortal d’una veïna de Sant Pau d’Ordal.
Atès que d’aquest tram de carretera n’és titular el Ministeri
de Foment.

L’Ajuntament de Subirats des de l’any 2006, i de manera reiterada, ha anat sol·licitant al Ministeri de Foment la
construcció de dues rotondes per millorar la seguretat
d’aquests punts i d’altres del municipi, tal i com es reflecteix en els següents antecedents:

Atès que, malgrat l’Ajuntament de Subirats no és responsable directe d’aquest vial, però indefugiblement és de la
seva incumbència els seu estat i condicions.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

• 03-2006. Petició al Ministeri de Foment de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres millores en
punts conflictius

Primer.- Expressar el més sentit condol a la família de la
difunta, lamentant profundament aquest desenllaç.
Segon.- Sol·licitar, amb caràcter d’urgència, una reunió
amb el Sr. Manuel Miño González, secretari general d’infraestructures del Ministeri de Foment, per fer-lo partícip
de la gravetat d’aquesta situació.

• 12.2007. Acord de Junta de Govern de data 10.10.07,
requerint la construcció de rotondes atès la perillositat de
les interseccions.
• 06.2010. Petició als Serveis Centrals de la Direcció General de Carreteres sobre la preocupació de la intersecció
de la N-340 i necessitat d’executar un projecte de rotonda.

Tercer.- Instar el Ministeri de Foment a realitzar l’estudi
pertinent i les actuacions necessàries per la millora de la
seguretat en el tram de carretera que enllaça la BV-2428 i
BP-2427 a l’accés a la urbanització de la Muntanya Rodona amb la N-340, fent extensiu aquest estudi a la resta de
punts conflictius existents al municipi, prèviament a l’entrada en funcionament de la variant de Vallirana.

• 02.2014. El Ple de la Corporació va aprovar una moció
per demanar mesures i millorar la seguretat a la N-340 a
Subirats.
• 09.2014. Reunió a Madrid a la Secretaria General d’Infraestructures, per tractar, entre d’altres, de la problemàtica
a la N-340, amb l’assistència del Secretari General d’Infraestructures Sr. Manuel Miño, el diputat Sr. Pere Macias
(CiU), la diputada Sra. Dolors Montserrat (PP), el Secretari
d‘Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya Sr. Ricard Font, el Director General d’Infraestructures i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya Sr. Xavier Flores,
l’Alcalde de l’Ajuntament de Subirats Sr. Pere Pons, el regidor municipal d’urbanisme Sr. Lluís Ràfols i la regidora
municipal Sra. Dolors Morera.

Quart.- Sol·licitar la implicació i suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en les negociacions
amb el Ministeri de Foment, com a agent aglutinador dels
interessos de la comarca.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri de Foment, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.

• 06.2015. Sol·licitud als Mossos d’Esquadra de la sinistralitat de diversos punts quilomètrics de la N-340.
• 02.2016. Acord de Junta de Govern Local referit a la
petició dels veïns de construcció d’una rotonda a la N-340
en diversos punts. Es trasllada la petició al Ministeri de
Foment.
• 10.2016. Contesta al Síndic de Greuges sobre la perillositat a la N-340, als efectes d’aportar arguments al
Ministeri de Foment sobre la problemàtica de la N-340.
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Regidoria de
Benestar Social

Ajuts per arranjaments a les llars i
ajudes tècniques, destinats a gent gran
i persones discapacitades de
l’Ajuntament de Subirats

Des de l’any 2015 l’Ajuntament de Subirats, ha consolidat aquesta actuació amb l’objecte de concedir ajuts
econòmics per alleugerir la despesa de les persones:
• Majors de 65 anys amb un grau de dependència reconegut segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (grau I, II o III)
• Discapacitades igual o superior al 33% (segons certificat de discapacitat de la Generalitat de Catalunya)

Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar:
• Les obres d’arranjament de les llars habituals 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 habitabilitat mínimes; que hagin estat realitzades entre l’1 de gener de
2013 i el 30 de setembre de 2017. Les despeses imputables seran les que repercuteixen en l’obra concreta
que faciliti la mobilitat, no en el total de la despesa de
la reforma, i que es contempla en l’annex 1.

Aquests ajuts tenen com a finalitat:
• Facilitar reformes bàsiques als habitatges i garantir les
condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes,
afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins de la llar.
• Alleugerir la despesa corresponent als arranjaments a
les llars i adquisició d’ajudes tècniques dels diversos col·
lectius especificats a l’article 1.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 15
d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
Per a mes informació al 93 899 30 11

III Nit de l’enoturisme a Catalunya
El passat dia 4 de juliol d’enguany, la Direcció General de
Turisme, conjuntament amb
l’Agència Catalana de Turisme, va organitzar la 3a. edició de la Nit de l’Enoturisme
a Catalunya. El certamen persegueix donar suport a la
promoció i comercialització de l’oferta turística catalana
vinculada amb el món del vi i posicionar Catalunya com a
destinació enoturística de referència en l’àmbit mundial.
L’acte de lliurament dels premis d’aquesta nova edició es
va celebrar al Castell de Peralada a la comarca de l’Alt
Empordà. L’Associació Carretera del Vi, a la nostra comarca, ha estat guanyadora en la categoria d’Experiència
i Innovació.

Regidoria de
Turisme

da protegeix el paisatge i el territori. Els altres premiats
de la gala 2017 varen ser Mas Llagostera, de la Bisbal
del Penedès, en la categoria d’Allotjament i Restauració,
i el celler La Vinyeta, de l’Alt Empordà, en la categoria
Cellers. Des de Subirats felicitem a tots ells pels premis
obtinguts i la feina ben feta.

Una experiència enoturística que remarca la ruta comercial que des de temps dels romans s’utilitzava per baixar
el vi als ports costaners. La carretera del vi és la primera
Wine road de l’estat que ofereix la possibilitat de visitar
diferents cellers, mitjançant una mobilitat responsable i
ecològica, i que potencia els productes locals, i a la vega-
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Cloenda del 12è Mercat del Préssec d’Ordal
La temporada del Préssec d’Ordal ha arribat al seu final
amb una valoració positiva i satisfactòria. El mercat ha tingut una gran afluència de públic i l’assistència s’ha mantingut semblant a anys anteriors. Visitants de diferents parts
de Catalunya i d’altres parts com de l’Aragó o Castelló, han
aprofitat les seves vacances o caps de setmana i han volgut apropar-se al Penedès per gaudir de l’experiència del
Mercat del Préssec d’Ordal i comprar préssecs de secà, el
producte estrella durant els mesos de calor pel seu sabor,
més dolços, i mida, collit en el seu punt òptim de maduració després d’un procés d’aclarit. Enguany, els productors
han obtingut una bona producció i com cada any, per la
compra d’una caixa de préssecs, els visitants han gaudit
del maridatge de préssec amb cava. 13 cellers han vingut
a la zona de degustació del mercat on s’han servit aproximadament 7.500 degustacions. A part de les degustacions s’ha pogut vendre vi i cava, i els visitants han pogut
conèixer els cellers de la zona. Els cellers col·laboradors
d’enguany han sigut: Cellers Carol Vallès, Fèlix Massana
Ràfols, Eudald Massana Noya, Oliver Viticultors, Cava Bertha, Llopart, Mas Pujadó, Olivé Batllori, Covides, Canals i
Casanovas, Rusinés, Cava El Mas Ferrer i Cava Guilera.
Els visitants que s’hi apropaven a Subirats també han pogut conèixer altres artesans i productes de la terra que
tenen el seu espai al mercat, així com la nostra gastronomia local, durant la temporada del préssec alguns xefs
han elaborat plats amb aquest producte. Els restaurants
de Subirats que han ofert plats amb préssec han estat Sol
i Vi, Cal Matías, Cal Pere del Maset, Mirador de les Caves i
Cal Xim. Així mateix, altres restaurants de la comarca, com
Cal Blay Vinticinc i Fonda Neus a Sant Sadurní d’Anoia o
Cal Ton a Vilafranca del Penedès, han inclòs també el préssec d’Ordal en les seves cartes.
De les activitats complementàries destaquem les rutes paisatgístiques per la Terra del Préssec, aquestes rutes guiades estan organitzades cada any per l’Oficina de Turisme
de Subirats i comencen a la primavera i tenen continuïtat
fins al mes de juny. Així mateix existeix també la possi-

bilitat de fer per lliure, a peu o en bicicleta, la ruta del
Préssec a través de les indicacions d’aquesta ruta de 5
quilòmetres pels voltants de Sant Pau d’Ordal. Durant els
tres mesos que dura el mercat, algunes empreses del municipi han organitzat activitats singulars, com és el cas de
les melmelades Les Filos, que ofereixen visitar l’obrador
de melmelades, passejar pels camps de presseguers i fer
un tast al final del recorregut. Una altra activitat singular,
és la que ofereix el celler Albet i Noya als seus visitants
que consisteix en la visita al celler i al Mercat del Préssec
d’Ordal combinada amb una ruta de tapes per alguns dels
restaurants de Sant Pau d’Ordal.
La promoció del municipi i el préssec ha estat present en
diferents mitjans de comunicació, com a la televisió La Xarxa, on el cuiner Pere Maset, del restaurant Cal Pere del Maset de Sant Pau d’Ordal va parlar de la qualitat del préssec
d’Ordal i va cuinar en directe un gaspatxo de préssec en
el programa magazín matinal “Ben trobats”. També des de
Barcelona és molt més, es va realitzar una retransmissió en
directe per descobrir les propietats del Préssec d’Ordal,
publicació que va ser molt compartida a les xarxes socials.
Un any més volem agrair a tothom la seva implicació en fer
possible l’èxit del Mercat del Préssec d’Ordal.

Nova ubicació provisional de l’Oficina de Turisme
de Subirats
Durant la segona quinzena del mes d’agost es van fer els
darrers preparatius per tal d’enllestir el trasllat de l’Oficina
de Turisme, des de l’edifici de l’estació al nou edifici, a
l’altra banda de l’aparcament. El trasllat serà provisional
fins a principis d’octubre, que és quan finalitzarà les obres
de rehabilitació i millora de l’edifici. La millora de la infraestructura de l’oficina de turisme comporta entre d’altres
una nova entrada al visitant, amb un espai de benvinguda
més gran i lavabos adaptats per persones amb mobilitat
reduïda, així mateix es rehabilitarà la zona de despatxos
de la Regidoria de Turisme i del Cepvi; Centre d’Estudis del
Paisatge, així com un espai polivalent per realitzar cursos i
les reunions del Consell Assessor de Turisme de Subirats,
l’espai disposarà dels elements necessaris per poder fer
formació a les empreses turístiques del municipi.
Amb aquestes obres, l’Ajuntament de Subirats segueix el
full de ruta per dinamitzar l’entorn de l’estació de tren i

executa les propostes en clau turística per tal de donar
resposta a un model de turisme sostenible on el tren juga
un factor important. Una vegada estiguin finalitzades les
obres de l’oficina de turisme, Subirats disposarà d’un equipament d’informació, difusió i atenció turística que oferirà
una experiència als usuaris turístics per mitjà d’una infraestructura amb tots els serveis.
Així doncs, durant el temps que duraran les obres, l’atenció turística al visitant es farà a l’espai de benvinguda del
punt d’acolliment del cicloturisme al Penedès, tal com hem
dit a l’altra banda de l’aparcament. Paral·lelament, en una
part d’aquest edifici, també es duran a terme obres per
l’adequació d’un espai amb zona de banys i vestuaris pels
usuaris del servei. Les obres seran materialitzades abans
que surti a concurs, a la tardor, la concessió administrativa
per a l’ús privatiu i explotació del nou equipament turístic
municipal.
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Poble
Finalitza una nova edició del Festival de Música
a les Vinyes
Després de dues setmanes la 15ª edició del Festival de
Música a les Vinyes ha arribat al seu final. El 22 i 29 de
juliol el poble medieval de Torre-Ramona va acollir un any
més dos concerts sorprenents amanits per la màgia del
jazz, el cava i el Préssec d’Ordal. A l’escenari vàrem veure
a Ignasi Terraza i Antonio Serrano; i Manel Camp Quartet i
Joan Crosas. Dues propostes diferents que van apropar a
un total de 500 persones a Subirats. Al final dels concerts,
els músics van rebre un merescut obsequi gràcies a un
meravellós espectacle, que va fer les delícies dels espectadors presents i tot seguit es va donar pas al tradicional
maridatge de cava i préssec d’Ordal davant de la Confraria
del Cava Sant Sadurní.
Per donar a conèixer Subirats, la seva cultura i el seu paisatge, l’any 2002 es va crear el Festival de Música a les
Vinyes a través del Patronat Municipal de Turisme de Subirats, un organisme creat l’any 2001 i que el 2017 dóna
el relleu al Consell de Turisme de Subirats liderat per la
Regidoria de Turisme. Des de l’Ajuntament de Subirats es
va voler reconèixer la tasca realitzada durant aquests anys
pel Patronat de Turisme, en la promoció turística del municipi, i en l’organització i celebració del festival de Música
a les vinyes.
15 anys d’esforços i treball entre tots, per consolidar-nos

com un dels festivals d’estiu de referència al Penedès. En
aquesta edició també es va agrair la implicació i col•laboració dels cellers: Albet i Noya, Caves Bertha, Can Bas Domini Vinícola, Cellers Carol Vallès, Castellroig, Coma Romà,
Esteve i Gibert Viticultors, El Mas Ferrer, Cava Guilera,
Llopart, Eudald Massana Noya, Fèlix Massana Ràfols, Mas
Pujadó, Oliver Viticultors, Rosell Mir, Sumarroca, i Ventura
Soler. Així com de la implicació i col•laboració dels restaurants Sol i Vi i Mesón Suso, de l’Associació de Productors
del Préssec d’Ordal, dels veïns i veïnes de Torre-Ramona,
en especial de la pintora Cathrine Bergsrud, de la Confraria del Cava Sant Sadurní, de la llibreria l’Odissea, de
Vinyet, melmelades Penedès, del Centre d’Interpretació del
Cava de Sant Sadurní d’Anoia, de l’Ajuntament de Gelida,
d’EnoturismePenedès i de la Diputació de Barcelona. Es
va agrair especialment la implicació desinteressada de la
família Bori de Fortuny, que d’ençà que ven començar ara
fa 15 anys, sempre hi han col·laborat en aquest festival.
Sense tot ells, la direcció artística del festival, especialment
de l’Eduard Codina, els músics i el públic, no seríem on
som! Aquest any la música en directe ha tornat a escoltar-se a Subirats, envoltats de vinya i sota el Castell de
Subirats. Fins aquí la 15ª edició del festival, moltes gràcies
a tots i ens veiem l’any vinent amb més música!
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El Mercat del Préssec d’Ordal seleccionat en el projecte
transnacional Medfest
El dijous 20 de juliol d’enguany vàrem rebre la visita del
Joan Ribas, del departament d’Antropologia Social de la
Universitat de Barcelona, que coordina a Catalunya el projecte Medfest, un projecte europeu on participen 8 països:
Eslovènia (líders del projecte), França, Itàlia, Portugal, Grècia, Xipre, Croàcia i Espanya, amb Catalunya al capdavant.
Amb el nom de MEDFEST: How to create a sustainable
tourism destinations. Sustainable culinary heritage experiènces. (Com crear destinacions turístiques sostenibles.
Experiències patrimonials culinàries sostenibles.) s’està treballant en aquest projecte internacional que es basa principalment a mirar de desestacionalitzar el turisme de sol i
platja i mirar d’ajudar a desenvolupar les àrees d’interior
que no reben tant l’impacte econòmic del turisme. MEDFEST pretén abordar el problema del fràgil interior rural de
l’espai mediterrani amb el potencial sense explotar del ric
patrimoni culinari de la zona reconegut com un patrimoni
cultural immaterial de gran valor per part de la UNESCO.
Per dur-ho a terme l’estratègia cada soci selecciona unes
10 experiències per ser documentades i utilitzades per a
identificar bones pràctiques i finalment crear una estratègia
comuna que es pugui provar en una àrea pilot. Totes les
experiències seleccionades apareixeran en un mapa online
que podran consultar qualsevol usuari i els tours operadors, grups amb els quals ens interessa treballar perquè
incloguin en la seva oferta les diferents experiències que
es proposen en el projecte.
Les experiències seleccionades a Catalunya són: Fira de
Sant Ermengol de la Seu d’Urgell; la Festa de la Verema
d’Alella; el Museu de la Pesca de Palamós; la Calçotada de
Valls; la Sàfrania a Montblanc: la Immersió al món de l’oli

a la Granadella; Benvinguts a Pagès; la Ruta del Pa del
Lluçanès; la Carretera del Vi Garraf-Alt Penedès i el Mercat
del Préssec d’Ordal a Subirats.
Durant la primera reunió de treball, el tècnic del projecte
a Catalunya, Joan Ribas, el tècnic de turisme de Subirats,
Òscar Guerrero, i els productors de l’Associació del Préssec d’Ordal, Josep Esteve i Imma Olivella, vàrem omplir la
fitxa que ens permetrà documentar la nostra experiència.
Amb un pressupost de més de 2 milions d’euros i una
durada de 36 mesos, MEDFEST és un projecte transnacional cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional que donarà lloc a la creació de nous productes
turístics sostenibles, gastronomia i cultura que protegeixin
silenciosament el patrimoni culinari de la Mediterrània per
a les generacions futures.

Viu la verema a Subirats, Capital de la Vinya
La vinya forma part de la identitat
del municipi, és per això que ara que
s’acosta la verema, Subirats es prepara per l’activitat més important de
l’any. Durant els mesos de setembre i
octubre és el moment àlgid en què el
raïm està en el seu punt òptim de maduració, a punt per ser collit i transformat amb el vi i el cava.
Al municipi, hi ha 23 cellers els quals
durant l’època de verema organitzen
activitats per tal d’oferir experiències
al voltant de la vinya, el raïm i l’elaboració del vi. Set d’aquests vint-i-tres
cellers estan preparant activitats basades en les tasques de la verema, ja
siguin en format de tastos singulars,
com esmorzars, fer la verema, trepitjar raïm, i moltes altres. Aquestes experiències dissenyades pels visitants
tenen per objectiu donar a conèixer
aquesta tradició de la verema, tan lligada al patrimoni i al paisatge i a la
identitat de Subirats.

Durant aquesta època tan especial
i singular, eix principal de les activitats que s’organitzen durant l’any,
des de l’Oficina de Turisme de Subirats s’oferirà tota la informació per tal
que aquestes experiències arribin al
màxim de públic final i així col·laborar
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amb els cellers del municipi en la promoció de la cultura del vi i de la vinya.
Tota la informació d’aquestes activitats, així com d’altres que es puguin
afegir en les setmanes que vénen, es
podran consultar al web turístic www.
turismesubirats.cat

El racó de les entitats
Visita combinada Castell de Subirats i Torre-Ramona
El passat 29 de juliol, en el marc de la quinzena edició del Festival de Música a
les Vinyes i coincidint amb l’aniversari dels 1.100 anys del Castell de Subirats,
es va realitzar la visita combinada al Castell de Subirats i al poble medieval de
Torre Ramona. La ruta consistia a enllaçar els dos atractius turístics del municipi
a través d’un camí de menys de mig quilòmetre que permet el descens fàcilment
en 15 minuts aproximadament.
Un públic encantat amb el paisatge i les vistes, vinguts de Gelida, Subirats, Sant
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès, van conèixer la història del Castell de
Subirats, en el context del Penedès i en relació les vicissituds del Palau Gralla.
Acabada la visita al conjunt monumental del Castell de Subirats i el Santuari de la
Mare de Déu de la Font Santa, es va baixar fins a Torre-Ramona. Allà els visitants
van poder accedir a l’església de Sant Joan Sesrovires, passejar pels carrers del
poble, fent parada al taller de l’artista Catherine Bergsrud i al Palau Gralla, finalment varen visitar la Confraria del Cava Sant Sadurní on acabava la visita amb la
degustació d’una copa de cava.
Cal agrair l’empatia i disposició de la guia de Torre-Ramona, l’Anna Mestres, que
una vegada acabada la visita guiada, es va oferir a portar en cotxe als visitants
fins al castell. També agrair a la família Bori de Fortuny, propietària del Palau, a la
Confraria del Cava Sant Sadurní, i a la Catherine Bergsrud, que han fet possible
aquesta experiència, adaptant l’apertura dels equipaments a l’horari especial que
es va triar els dies de concert.
Us recordem que per visitar, tant el Castell de Subirats com el poble de Torre-Ramona, podeu fer la vostra reserva trucant a l’Oficina de Turisme de Subirats.

El Subigran al Baix Aragó i properament
a Sant Llorenç de Morunys
El passat 17 de juny l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Subirats va organitzar una sortida en autocar
a Fayon, un municipi del Baix Aragó, on els participants
van fer una visita guiada.
També es van visitar els embassaments de Mequinensa
i Riba-Roja i es va dinar a la zona. I a la tarda van visitar el Museu de la Guerra. Hi van participar més de 50
veïns del municipi que es van mostrar molt satisfets de
la sortida.
L’associació Subigran ja està preparant la propera excursió, es farà el dissabte 7 d’octubre i s’anirà al naixement del riu Cardener, a Sant Llorenç de Morunys i a la
Cripta Olius. S’esmorzarà i es dinarà al Pla de l’Abella.
El cost és de 35 euros, inclou les visites, el transport i
els àpats (esmorzar i dinar).
Cal contactar amb la Junta del Subigran o els seus
col·laboradors per apuntar-s’hi, també podeu trucar a
la Conxita Edo al 93.899.41.03.
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AMPERT – Associació contra el càncer i
de suport al malalt oncològic dóna servei a Subirats
Ampert ofereix un servei diari de
transport col·lectiu als veïns i veïnes
de l’Alt Penedès que realitzen tractament de radioteràpia a l’ICO (Institut
Català d’Oncologia), Hospital Duran
i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat. El servei compta amb un grup de
voluntaris i voluntàries de Creu Roja,
formats en l’àmbit oncològic per a
realitzar la tasca de suport i acompanyament diari, i es realitza amb un
vehicle de 17 places, conduït per una
xòfera professional.
Cada 6 mesos es fan sessions formatives a càrrec d’un psicooncòleg amb
l’equip de voluntaris especialitzat
en atendre malalts oncològics. Des
d’Ampert s’intenta atendre les necessitats que els usuaris i usuàries del
servei ens vulguin plantejar.
25 ajuntaments de l’Alt Penedès i el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
donen suport a Ampert, entre ells
l’Ajuntament de Subirats que té signat un conveni de col·laboració amb
l’associació des de l’any 2008.
L’Ajuntament de Subirats ha cregut
i recolzat el projecte d’Ampert des
de que es va fundar l’entitat. 9 veïns
del municipi de Subirats han fet ús
del servei de transport des de l’any

2008. Des d’Ampert creiem que si es
millora el transport dels pacients oncològics i es redueix el temps del trajecte i tractament, millorarem la seva
qualitat de vida, el seu estat anímic, la
seva lluita contra la malaltia.
Mentre el transport sanitari sigui com
l’actual, mentre comptem amb el suport incondicional d’ajuntaments, empreses, particulars, i socis...

Amb Ampert mai no caminaràs sol!.
c/ de Pere el Gran, 32, 1r pis
www.ampert.org
ampert@ampert.org
08720 Vilafranca del Penedès
93 890 17 33 / 672 662 325

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics,

per falta de participants.

Durant el mes de Juny s’han realitzat
diferents activitats, ja que la Lliga ja havia acabat per tots dos equips.

El dia 1 de Juliol va tenir lloc el tradicional sopar de fi de temporada, on hi van
assistir els jugadors, pares, familiars i
amics.

El dia 3 de Juny aquí a Ordal l’equip
dels Infantils van jugar un triangular
amb el Vedruna Sant Elies i l’Avinyonet.

Si us agrada el futbol no ho dubteu,
veniu a jugar amb nosaltres. Ja estem
preparant els equips per la propera
temporada.

Per la tarda el mateix 3 de Juny, es va
jugar un torneig quadrangular amb tothom major de 16 anys que va voler
participar.

PRE-BENJAMÍ / BENJAMÍ: nascuts els
anys 2009-2011
INFANTIL: nascuts els anys 2004-2005
SENIOR: a partir de 16 anys

Des d’aquí volem animar als jugadors
que s’apuntin l’any vinent aviam si es
pogués tornar a jugar el Torneig d’estiu
que ja fa uns anys no es pot celebrar

Informació facilitada pel Club Futbol Sala d’Ordal
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Ple Municipal
A continuació esmenem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta complerta de les sessions del Ple, entreu al Portal de Transparència del
web municipal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 10 DE MAIG DE 2017

10.- Aprovar la 4rta. convocatòria dels Premis Castell
de Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de
març de 2017.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la
sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per
unanimitat.

11.- Aprovar la moció per a uns Serveis Funeraris
públics Comarcals, presentada per APS-CUP.
Conclòs el debat, els regidors aproven per UNANIMITAT
la proposta d’acord ELIMINANT el punt SEGON DE LA
PART DISPOSITIVA.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 4/2017 de
l’Ajuntament de Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de CiU i PSC, i DOS ABSTENCIONS dels grup d’ERC i TRES VOST EN CONTRA del
grup APS-CUP.

12.- Aprovar la moció per a declarar la capitalitat
compartida a la Vegueria del Penedès, presentada
per CIU.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR manifestats pels grups de PDeCAT i ERC, i TRES ABSTENCIONS del grup municipal APS-CUP.

3.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de
béns de la corporació actualitzat a 31 de desembre
de 2016.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

13.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.
Es donen per assabentats.

4.- Aprovar provisionalment el Text refós del pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU 1 Cal Sallent.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT ORDINÀRIA
CELEBRADA EL 19 DE JUNY DE 2017

5.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 19 de juny de 2017.
La urgència de la sessió es posa en consideració dels
regidors assistents i la mateixa s’aprova per unanimitat.

6.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús de la instal·lació skatepark.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Moció que presenta l’Equip de Govern en relació
a instar al Ministeri de Foment a prendre mesures per
millorar els encreuaments de la N-340 al seu pas per
Subirats.
Conclòs el debat, la proposta de moció modificada es
sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

7.- Elecció del Jutge de Pau titular del municipi de
Subirats.
La proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa
s’aprova per UNANIMITAT.
8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de
Subirats.
La proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa
s’aprova per UNANIMITAT.
9.- Prendre coneixement del canvi de denominació del
Grup Municipal de Convergència i Unió.
El plenari municipal es dóna per assabentat.
34

TotSubirats

Grups Municipals

74

setembre 2017

Votar no és ni serà mai un delicte, les urnes sempre
són la solució
Un any més una part molt important del poble de Catalunya ha tornat a sortir al carrer en una manifestació festiva,
familiar i multitudinària, per reclamar amb contundència,
convenciment i civisme, la nostra voluntat de votar en
el referèndum del proper dia 1 d’octubre tal com ens
ha convocat el President i el Govern de la Generalitat, per
poder decidir quin futur volen pel nostre país: Catalunya.

fonamental com és el dret a votar i a expressar-se democràticament. Al segle XXI els conflictes es resolen a les
urnes, no als tribunals.
Costa d’entendre que titllin d’extremista i antidemocràtic
el govern de Catalunya i la majoria de parlamentaris catalans, quan son ells que fan cas omís dels resultats de les
eleccions.

Són sis anys consecutius de diades on hem omplert els
carrers més importants de Barcelona, on ens hem unit amb
les mans de punta a punta del nostre país, on hem senyalat amb una V gegant que volíem votar i on hem marcat
les ciutats més importants del país per dir que estàvem
apunt per a poder exercir un dret tant primari per a l’ésser
humà com és el dret a decidir.

Fins i tot hem arribat al punt de prohibir a la Televisió de
Catalunya que parli o informi de qualsevol tema relacionat
amb el Referèndum. Això ja és massa, és un atac directe a
la llibertat d’expressió.
Per tot això, nosaltres seguirem les directrius del nostre Parlament i del nostre Govern, estarem al seu costat
sempre i seguirem les seves indicacions i el dia 1 d’octubre anirem a votar amb ordre, civisme i molta il·lusió,
ja que sigui quin sigui el resultat del referèndum serà el
que haurà decidit el poble de Catalunya en democràcia
i exercint el seu dret a vot.

Tot i així, i en comptes de buscar una sortida pactada o intentar un diàleg al que el Govern de la Generalitat sempre
ha estat disposat, el Govern de l’Estat Espanyol està utilitzant els òrgans judicials i policials per impedir de totes
les maneres possibles que els catalans diguin què pensen,
convertint una situació política en un problema judicial.

No podran amb un poble decidit a tirar endavant el seu
País i convertir-lo en un País modern, avançat, i capdavanter a Europa, els País que tot volem.

Ens ho podíem pensar, però hem arribat a situacions impensables, sobretot pel que fa a les resolucions del que
ara en diuen Tribunal Constitucional, i que abans se’n
deia “Tribunal de Orden Público”. Hem de tenir present
que des de la modificació de la Llei que regeix aquest òrgan en l’anterior Legislatura, s’ha convertit realment en un
tribunal d’ordre públic.

Us esperem a tots el dia 1 davant dels col·legis electorals per votar “COM SEMPRE”.

Els ciutadans de Catalunya volen votar. Si hi ha algun
punt que genera consens entre la ciutadania de Catalunya
és la voluntat de la gent de poder votar en un referèndum
per decidir el futur del país. Les eleccions al Parlament
de l’any 2015 (que van tenir una participació del 75%,
la més alta de la història) van donar una majoria clara a aquelles forces polítiques que donen suport a la
convocatòria d’un referèndum. Aquesta postura ha estat
recolzada per totes les enquestes que s’han elaborat fins
a dia d’avui, on el suport a la celebració del referèndum se
situa en el 80% de la societat catalana.
Els drets dels ciutadans estan per sobre de qualsevol
resolució d’un tribunal. Els ajuntaments de Catalunya no
serem còmplices a l’hora de privar als ciutadans d’un dret
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Sense apartar la mirada al 17A, atents i sense por
Poc podíem esperar que Subirats acabés formant part de
la història de la massacre de Barcelona. L’autor de l’atemptat, Younes Abouyaaqoub, va morir entre les vinyes en ser
disparat pels mossos que l’estaven buscant.

Avancem cap al
Pla d’Igualtat

Aquests fets que el dia 17 d’agost van trencar amb la rutina de l’estiu, ens van posar al davant un mirall polièdric,
amb moltes cares de la realitat que sovint mirem de reüll
i fem veure que no hi és, o que sovint se’ns presenten
deformades.

Mesos enrere, el ple de l’Ajuntament va aprovar una moció impulsada per l’APS-CUP en contra de les violències
masclistes que es va presentar i treballar col·lectivament
amb alguns grups municipals. Des de l’APS-CUP hem anat
seguint els acords presos en aquella moció:

En un bon article, la diputada de la CUP Mireia Vehï (“17A: la mort com a pena. Por i doctrina del xoc” al digital
“Crític”) deia: amb el “No tinc por” simbòlicament, es
va invertir la paràlisi que genera el terror per activar la
dimensió col·lectiva. Hi ho deia perquè davant d’un atac
com el que es va viure aquella tarda, com tants d’altres
que hi ha hagut a Europa i al món (el més paradigmàtic
seria l’11S a Nova York), des dels qui governen o ostenten
el poder de l’Estat, s’aprofita per retallar drets, portar a
terme accions de control social i afavorir la indústria militar, els exèrcits i les guerres. Davant la paràlisis que pot
provocar la por, cal tenir clar i confrontar aquells qui volen
imposar retallada de drets en nom de la seguretat i també
la xenofòbia i el racisme que molts hem pogut sentir molt
a prop aquests dies.

PRIMER. Penjar una pancarta amb el lema: “Subirats, lliure de violències masclistes, per una societat feminista i igualitària”. Aquesta pancarta romandrà penjada de manera itinerant a tots els nuclis del
municipi.

Enfrontar-nos a la por és obrir bé els ulls i no deixar-nos
imposar cap relat que vagi en contra del conjunt de la societat; tot el contrari, vol dir afrontar el debat de la seguretat ciutadana com a garantia de pau i convivència. Entendre que seguretat no és només Policia, sinó que aquesta
és tant sòls una peça més d’ un engranatge on la garantia
de drets socials ( educació, salut, treball, …) i l’exercici de
valors col·lectius (solidaritat, fraternitat, igualtat, llibertat i
feminisme) són del tot imprescindibles.

CINQUÈ. Modificar el nom de la partida pressupostaria d’activitats
per la igualtat de gènere afegint “i contra la violència masclista”.

SEGON. Elaborar un Pla integral local contra la violència masclista
TERCER. Sostenir tots els dies de l’any, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica,
social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema
estable de finançament estatal i
local a llarg termini.
QUART. Realitzar campanyes permanents de conscienciació i sensibilització social sobre la violència masclista, posant especial atenció en
la visualització i eradicació de micro-masclismes.

SISÈ. Utilitzar en totes les comunicacions institucionals un llenguatge
de gènere inclusiu i no sexista. I vetllar per a què aquesta publicitat
no existeixi a dins del nostre municipi.
SETÈ. Instar a les administracions competents a incorporar al currículum la formació específica en igualtat, educació afectiu-sexual i de
prevenció de la violència masclista en totes les etapes educatives.
VUITÈ. Exigir a la resta d’administracions una implicació coordinada,
aportant els mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost
de la Llei Integral contra la violència de gènere, per garantir l’atenció
jurídica, psicològica i social, en definitiva la protecció efectiva de les
dones, tal com s’indica en la Llei de mesures de protecció integral
contra la violència masclista.

Per tot això, per damunt del soroll mediàtic, convidem a
fer una lectura crítica, sense apartar la mirada a tot el que
està passant i guanyar col·lectivament la por.

Aquests darrers mesos hem estat participant en la realització del Pla d’Igualtat juntament amb la regidora d’igualtat, tècniques de l’Ajuntament i veïnes del municipi. Estem
contentes de com s’ha desenvolupat aquest acord i esperem estar contentes del resultat.
Seguirem
vetllant
pel compliment total
d’aquesta moció per
avançar cap una societat antipatriarcal i
feminista.
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“DEIXIN DE PERSEGUIR IMPRESSORES I DEDIQUIN-SE
A PERSEGUIR CORRUPTES I LLADRES”
Gabriel Rufián
Això és el que li demana el portaveu d’ERC al Congrés
de Diputats a la Sra Sáenz de Santamaria i que en el fons
reflecteix el que qualsevol ciutadà amb dos dits de front
pensa.

Aquesta darrera Diada de Catalunya hem tornat a sortir
al carrer a reivindicar que som un poble amb uns desitjos
molt clars i que volem votar, sigui pel si com pel no.
Hem demostrat que davant les amenaces i les pors que
des de Madrid ens posen augmenta la nostra il·lusió de
crear aquesta nova república que volem.

I es que portem una temporada en la que els polítics d’alta
esfera no deixen de fer el ridícul. A més d’un, en especial
a la gent gran, li sembla que tornem a l’època d’en Franco
on tot era censura i prohibició, on la “democràcia” era a
cop de bastó.

I es que davant un estat que només sap immobilitzar i bloquejar el progrés d’un poble, nosaltres només donem una
resposta democràtica

És tal la impotència de l’estat espanyol davant una població que vol exercir el seu dret democràtica i pacíficament,
que no té un altre camí que el de l’amenaça i la por.

REFERÈNDUM I 1 d’OCTUBRE
Des del grup d’ERC a Subirats us animem a que el dia 1
d’octubre sortiu als carrers, aneu a les urnes i exerciu el
vostre dret a vot.

El que està succeint no és només qüestió de independència Si o No, esta en joc el dret a decidir de tots nosaltres
vinguem d’on vinguem.
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Escrivim aquestes línies encara amb el ressò a les orelles
dels últims esdeveniments viscuts al nostre país. Uns esdeveniments que ens han fet viure uns darrers dies d’estiu de
manera apassionada i que ens han mantingut al centre de
l’actualitat informativa i inclús en algun moment han tingut
al nostre municipi en el focus d’atenció.

Un any més, va estar marcada l’atzucac en què es troba
l’encaix de Catalunya a la resta d’Espanya. Nosaltres , els i
les socialistes, defensem que la solució ve donada per cridar a un debat respectuós, serè i col· lectiu, sobre quines
són les millors opcions per construir un país millor i una
societat més lliure i més segura, més pròspera i més justa,
solidària i avançada. I es aquí on les i els socialistes de Subirats seguim fidels al nostre compromís permanent amb
el catalanisme popular, que és transversal, acollidor i progressista, que cerca la màxima unitat entre els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya i una relació fraternal amb la resta
de pobles. Us encoratgem a tenir confiança en el nostre
futur com a poble, amb ambició nacional i social i amb
un gran esperit unitari. Només des de la unitat, des de la
recerca permanent d’amplis consensos i majories podrem
fer avançar el conjunt de la nostra societat i assolirem els
nostres objectius. Aquesta... es la nostra lluita diària

Anem per parts. Tot d’una ens trobem una tranquil·la tarda d’agost amb la trista notícia de l’atemptat perpetrat
a Barcelona i el posterior intent frustrat, aquella mateixa
nit, al municipi de Cambrils. Actes que, de cop i volta, ens
acosten a la crua realitat i ens recorden cruelment que
vivim en un món globalitzat. Un món que viu amenaçat i
que no entén de fronteres. Que, com a ciutadans, ens fa
partícips d’una guerra que rebutgem i no entenem. Però,
tot i la desgràcia, aquest contratemps lluny d’enfonsar-nos
en la ràbia i en la impotència ens ha servit per aixecar-nos
encara més i adonar-nos que som més que un poble. Som
un país capaç de donar resposta a semblant atrocitat de
la millor manera i servint de model per a molts altres. Una
resposta que ve donada des de la tranquil·litat, la serenitat,
la feina ben feta i l’acció proporcionada. És per això que
aprofitem aquestes línies per felicitar a tots de membres
i cossos de seguretat, equips d’atenció mèdica i personal
sanitari, etc... no només per la feina feta durant aquests
dies si no pel que realitzen al llarg dels anys i continuen
realitzant a dia d’avui de manera professional i integra que
ens fa sentir-nos tan orgullosos.
I sense donar-nos compta arribem a l’onze de setembre
“Diada Nacional de Catalunya”. Una Diada on tots els ciutadans de Catalunya vam celebrar la nostra festa amb la
voluntat de construir una Catalunya més lliure i plena, més
justa i solidària, més honesta i especialment atenta al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.
Cadascun a la seva manera però sempre dins de un marc
de fraternitat i llibertat on els catalans i catalanes expressem, sense entrebancs, els nostres anhels i desitjos. Per
aquest motiu resulta molt trist veure com alguns conceben
el debat de les idees, l’acció política i la confrontació de
projectes com un “jo guanyo si tu perds” i són incapaços
de veure que, en realitat, el que hi ha darrere d’aquest
raonament és que hi perdem tots.
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·· SETEMBRE ··
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20, 21 I 22 D’OCTUBRE

26 DE NOVEMBRE

Festa Major de Ca l’Avi

Subirats Tasta’l

setembre 2017

30 DE SETEMBRE
17.00 h a 21.00 h - Subirats

25 D’OCTUBRE

Medieval, espectacle teatral al

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

Castell de Subirats, a càrrec de

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

les companyies de teatre Excalibur,

dors a Subirats, Escoles Velles

“En Obres”, La Companyia es Grata

Sant Pau d’Ordal

·· DESEMBRE ··
2 DE DESEMBRE
18.00 h a 20.00 h – Acte de Clo-

i Templers de Dosrius.

enda dels 1.100 anys del Castell de Subirats amb el Concert

Hi haurà espai de degustació i Sopar a la Fresca amb artesans, vins,

·· NOVEMBRE ··

del Quartet Altimira i Xerrada a
càrrec de Salvador Llorac, al Castell

caves i gastronomia
4 I 5 DE NOVEMBRE

de Subirats

10.00 h – Visita Combinada Cas-

·· OCTUBRE ··

tell i Vi al Castell de Subirats, al

2 I 3 DE DESEMBRE

Castell de Subirats

10.00 h – Visita Combinada Castell i Vi al Castell de Subirats, al
Castell de Subirats

2,9,16,23, 30 D’OCTUBRE

6 DE NOVEMBRE

18.00 h a 20.00 h - Descobreix

18.00 h a 20.00 h - Descobreix

l’Opera de les Mans de l’Agent

l’Opera de les Mans de l’Agent

13 DE DESEMBRE

Cultural Calaix de Cultura, a la

Cultural Calaix de Cultura, a la

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

remodelada antiga escola de les

remodelada antiga escola de les

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

nenes d’Ordal

nenes d’Ordal

dors a Subirats, Escoles Velles
Sant Pau d’Ordal

8 D’OCTUBRE

8 DE NOVEMBRE

10.00 h a 21.00 h - Taller d’Es-

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

27 DE DESEMBRE

criptura Medieval El Secret del

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

Senyor de Subirats, al Castell de

dors a Subirats, Escoles Velles

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

Subirats

Sant Pau d’Ordal

dors a Subirats, Escoles Velles
Sant Pau d’Ordal

11 D’OCTUBRE

11 DE NOVEMBRE

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

18.00 h – Cicle de Música a les

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

Esglésies amb David Riba 500

dors a Subirats, Escoles Velles

anys de Flautes, a l’Església de

Sant Pau d’Ordal

Sant Pau d’Ordal

14 I 15 D’OCTUBRE

22 DE NOVEMBRE

10.00 h – Visita Combinada Cas-

16.30 h a 17.00 h – Reunió del

tell i Vi al Castell de Subirats, al

Grup d’Ajuda Mútua de Cuida-

Castell de Subirats

dors a Subirats, Escoles Velles
Sant Pau d’Ordal
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SI VOLS ESTAR AL DIA DE
L’AGENDA CULTURAL,
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L’entrevista
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Josep Capellades Grau
O sigui, era un taller on es podria anar
a aprendre o a fer el gravat.
Sí, si tu ja en sabies, tu venies allà amb
la teva planxa i l’estampàvem, la passàvem
pel tòrcul i tenies les cent o setanta-cinc
còpies que es fan normalment d’un gravat,
perquè després es deteriora i ja no se’n
poden fer més. Vam conèixer en Pasqual
Fort, que era un estampador també, i amb
ell vam arribar a fer tiratges d’en Salvador
Dalí, d’un llibre que es diu La vida es sueño, on hi havia cinquanta de les primeres
còpies amb paper nacra, un paper tan bonic que és com si fos petxina, i després
amb paper francès, no espanyol. Després
vaig aprendre soldadura en la indústria del
metall i vaig treballar al Poble Nou fins que
es van traslladar a Granollers. Un mes va
durar. Aleshores vaig venir a parar aquí a
Vilafranca a fer de serraller.

tres dies, llogàvem una cel·la. Era divertit
perquè estaves dos dies, quasi tres, a dalt
a Montserrat, com unes vacances.

Cal Meliton
El meu avi era de Santes Creus, va néixer a un poblet de sis cases que es diu
l’Albar. Als dotze anys va venir a collir
raïms aquí a Sant Pau i ja es va quedar
a Subirats. Es deia Meliton i d’aquí ve el
nom de la casa on vivim.

El Cinema
La màquina de cinema de Lavern la van
comprar vint-i-cinc socis que van aportar deu o vint-i-cinc pessetes, que per
aquells temps eren molt, i a partir d’aquí
es va començar a fer cine. Feien cine
el diumenge i jo a casa tinc moltes pel·
lícules, tinc molts pósters d’aquests petitets que donaven la setmana abans, i
això era sortint del rosari. A l’estiu, quan
feia molta calor, anàvem al ball, però a
l’hivern, que feia fred, posaven una estufa allà dintre i s’hi estava bé. El cine el
repartíem entre El Pla, Lavern, i Sant Pau.
N’hi havia un amb una moto, que quan
s’acabava la sessió anava passant les
pel.lis d’un poble a l’altre, i em sembla
que a Ordal també es va fer alguna cosa.
Aquesta màquina no la feien anar dos
professionals, la feien anar dos pagesos
que no hi entenien gens, eren aficionats
al tema. I jo els ajudava a rebobinar, a
embolicar, a posar i treure l’esparadrap.
Jo ho tenia molt clavat això del cine, i
quan es va deixar de fer cinema vaig dir
que no volia que es perdés la màquina,
van ser una colla d’anys.
La màquina s’ha restaurat, l’ha restaurat
el Ferran Planas, i es pot fer funcionar, el
que passa és que tot el sistema electrònic és tan vell que si l’enganxem massa
hores, pot petar. Quan es va començar
a fer per segona vegada el cine, es va
projectar El Dorado i va venir el Francesc Villatoro a inaugurar-ho, es va fer un
muntatge molt gran, i a partir d’aquí es
van fer vàries pel·lícules, sempre cinema
clàssic, d’autor, fins i tot amb música dins
de la sala, com Tiempos Modernos on
fins i tot es tocà el piano en directe.

La vida al poble
A Lavern, quan jo era petit, els diumenges era obligatori anar a missa al matí i a
la tarda s’havia d’anar al rosari, fins i tot
passaven llista. Si havies fet la comunió,
havies d’anar set diumenges seguits a
missa, els set diumenges de Sant Josep,
sense perdre-te’n cap, si te’n perdies un,
tornaves a començar. Al sortir del rosari
anàvem a l’Ateneu a ballar, amb la gramola. I després doncs vaig conèixer a la
Josefina, nascuda a Còrdova, a un poblet
que es diu Valenzuela; els seus pares
van venir aquí a Subirats, primer a Can
Cartró i després a Lavern.
I, això sí, quan eren les Festes Majors hi
anàvem a peu, a Ca l’Avi, a Can Cartró, a
la Granada, a Sant Sebastià, fins i tot a les
fires de Sant Sadurní, i també a Vilafranca
per Sant Fèlix, allà hi anàvem amb el carro. La colla de Lavern anàvem a fer la romeria a Montserrat, i allà coincidíem amb
altres pobles del voltant. Ens hi quedàvem

I sempre heu tingut tres festes a Lavern? Festa del most, Festa Major petita i Festa Major gran?
Bé, sí, a l’Ateneu, a dins de la sala, es
feia la Festa Major i després es feia el
Carnaval, però més endavant, doncs ja
s’havia fet per Sant Antoni, 17 de gener,
s’anava a baix a l’església a que et beneïssin l’animal, i tot seguit es feia una
gran festa amb orquestra, igual que per
Carnaval i la Festa Major.
Es va canviar la data de la Festa Major;
primer es feia el 2 de febrer, després es
va canviar pel mes de maig i encara es
va tornar a canviar després i ara se celebra per Sant Pere. Al maig es fa la Festa
Major petita, que és també quan es fa la
trobada de gegants.
La Festa Major petita va venir després,
perquè al canviar la Festa Major per Sant
Pere, la del maig vam dir: deixem-la com
a Festa Major petita. A Lavern, primer, la
Festa Major era el dia 2 de febrer.

Fins quan vas anar a l’escola?
Jo vaig anar a l’escola aquí a Lavern, que
estava a baix a Can Pubill, la de nens, la
de nenes estava a dalt, a l’actual carrer
Pere Grau, i després la meva colla vam
anar als Hermanos de Sant Sadurní, hi
anàvem a peu des de Lavern, per la via.
Fins que la meva mare es va posar malalta. Jo tenia dotze anys quan la meva
mare va morir. A casa hi havia els avis
que ja eren grans i jo em vaig haver de
fer càrrec de casa, fer el menjar, fer els
llits, fregar, rentar, i portar el menjar al
pare a la vinya. Jo tinc doctorat en recreo,
però res més.

Josep Capellades Grau, nascut a
Lavern el 29 de gener de 1945, casat
amb la Fina Serrano Olivan, té dos
fills: en Lluís i en David i una néta, la
Maria.
En Josep viu a la mateixa casa on
va néixer, una casa de pagès que en
aquell moment portaven cinc o sis
vinyes.
Al tornar de la mili em vaig posar a
treballar amb en Xavier Ozcáriz, marit
de la Mª Assumpció Raventós. Primer
com a tractorista i després com a venedor. Més endavant vaig aprendre amb
la Mª Assumpció la tècnica del gravat,
l’estampació, fèiem tiratge i monotips a
un taller a Barcelona, al barri de Gràcia. Al taller venien molts artistes com
en Joan Josep Tharrats, en Josep Maria
Subirachs, l’Elena Paredes, l’Armand
Cardona Taradell i vam ensenyar a
moltíssima gent a gravar.

També estàs amb els Gegants?
Sí, tot i que no n’he portat mai cap. Jo
vaig fer el remolc, on hi transportem els
dos gegants, dos gegantons i dos gegantets, es van fer malbé les fustes que
els aguanten i també els vaig arreglar.
Ara fa vint anys que els tenim, els va fer
l’Enric Sendra i tota una colla de jovent
amb ganes de tirar-ho endavant i encara
hi continuem, tot i que costa molt.
Ja veus que sóc un dels que està a tot arreu, no sóc d’un grup concret. Jo sempre
estic disponible: també col.laboro amb el
teatre i amb el drac, si convé.
L’Ateneu de Lavern
La societat la formen les cases del poble
i les masies del voltant. La Junta de la
societat es constitueix amb els socis.
Abans eren cinc de junta, i ara crec que
són sis o set. El criteri que se segueix per
formar junta és el de cada sis cases consecutives es forma una junta i cada any
se’n canvien tres perquè sempre quedi
gent amb experiència i s’hi estan dos
anys. Antigament totes les cases eren
sòcies obligatòriament, ara alguns ja no
ho volen ser.
Sempre hem estat socis, els de casa.
Abans es feia molta vida al poble, però
ara la societat cada vegada és més petita. Ens trobàvem molt al cafè i ara el
tenen tancat indefinidament. Ens ho estimem molt els de Lavern la sala i el cafè
i ara tenim una situació molt difícil que
esperem que se solucioni aviat.

