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Diada 11 de Setembre
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

ESPORTS

PLANIFICACIÓ
DEL TERRITORI
I OBRES

Nova imatge
del Subirats Tasta’l

8a Cursa
de les Caves

Camp de futbol
de Can Cartró

Dades d’interès
MUNICIPI
Emergències__________________________ 112
Ajuntament___________________________938
Avaries Aigües________________________ 900
Cementiri i Parròquia d’Ordal____________ 650
Cementiri i Parròquia de Lavern_________ 938
Consultori Mèdic d’Ordal_______________ 938
Consultori Mèdic de Sant Pau___________ 938
Consultori Mèdic de Lavern_____________ 938
Farmàcia d’Ordal______________________ 938
Farmàcia de Sant Pau__________________ 938
Oficina de Turisme de Subirats__________ 938
Residència Castell de Subirats___________ 937
Residència El Cenacle (Ordal)____________ 938
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern______________ 938
Ateneu Ordalenc______________________ 938
Centre Agrícola de Sant Pau_____________ 938
Fundació Pro Penedès_________________ 938
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________ 938
Llar d’infants d’Ordal___________________ 938
Llar d’infants de Sant Pau_______________ 938
Escola Subirats (Lavern)________________ 938
Escola Montcau (Ordal)_________________ 938
Escola Sant Jordi (Sant Pau)_____________ 938
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní____ 938
Taxis i autocars
Xavier Anglada________________________ 619
Autocars Vendrell_____________________ 938
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028
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994
179
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179
994
912

211
132
393
302
132
723
061

HORARIS D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
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 938 993 011)
Dilluns de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran
ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts i dimecres de 10 a 13 h
· Sòl no urbà: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h
ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h
TÈCNICA DE MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de
10.30 a 13.30 h
TÈCNIC D’ESPORTS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h
JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h
CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Dilluns de 9 a 11 h
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

144 943
922 544

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès________ 938
Bombers de Vilafranca_________________ 938
CAP Alt Penedès______________________ 938
Creu Roja de Vilafranca_________________ 938
Delegació d’Hisenda de Vilafranca_______ 938
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_______ 938
ITV de vehicles agrícoles________________ 977
ITV de Vilafranca______________________ 938
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní______ 936
Mossos d’Esquadra de Vilafranca________ 936
Registre Civil de Vilafranca______________ 938
Registre de la Propietat________________ 938

900
922
915
915
923
180
393
923
570
570
199
172

000
080
400
300
112
440
715
311
050
010
222
845

VISITA AMB ELS REGIDORS
·P
 ere 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.

·L
 luïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Cultura, Recursos Humans, Igualtat i Ciutadania i
Esports
Tardes de dilluns i dimecres i dissabtes al matí.

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

·C
 arles Morgades Àguila carles.morgades@subirats.cat
Ensenyament, Agricultura, ADF i Hisenda
Dimecres tarda i dissabtes al matí.

·À
 ngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Turisme, Benestar Social, Participació Ciutadana
i Gent Gran
Tardes de dimecres i divendres 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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Perplex, acabo de
llegir la notícia que
a l’Ametlla de Mar
un fiscal està demanant explicacions del cost que
té un llaç groc col·locat en una
rotonda. Aquest llaç groc l’ha col·
locat el consistori de forma ordenada, a fi i efecte de recollir una reivindicació com a poble i alhora no generar
una contaminació visual a tot el municipi, un gest honorable sense voler
col·lapsar un municipi turístic.
Tot comença quan un grup de brètols
malmeten el llaç, i es fa una denúncia als implicats, entre els quals hi ha
fundadors d’un partit polític que ens
parla de ciutadania, quan el que vol
és ser el “Gran Hermano” de la societat. Els brètols són identificats per
la policia local, i ara resulta que un
fiscal denuncia la policia local per què
se’ls va identificar, i obre diligències
pel cost del llaç groc a l’alcalde i al
govern municipal de l’Ajuntament.
Que llegir no ens faci perdre escriure,
fer no és el mateix que desfer, construir no és el mateix que enderrocar, i
donar la paraula no és el mateix que
treure-la. Quan la ciutadania pren el
gest de posar llaços grocs a la via pública, des de la delegació del Govern
d’Espanya, i ara des de la fiscalia espanyola, es demana als ajuntaments
que prenguem mesures perquè no
s’embruti l’espai públic, molt al contrari del que pensa el Síndic català,
que entén el carrer com un espai més
de la política.
Però quan un ajuntament de forma ordenada, i segurament a partir d’algun
acord de majories, posa un llaç en una
plaça de forma simbòlica i ordenada,
se li demanen responsabilitats, comptes i amb quins pressupostos s’ha
pagat. Això és normal? Al pas que
anem, si prohibim el groc perdrem
un dels colors de l’arc de Sant Martí,
però és que al pas que anem ara prohibirem el símbol del llaç.
Blasfèmia és un terme inquisidor, però
en una democràcia té cabuda? Respecto les diferents religions, però per
damunt hi ha la llibertat de pensament
de les persones, creguin o no, i, està
clar, mai entendré que es pugui detenir un actor, en definitiva un veí, per
blasfèmia... Ho sento, la situació frega
el ridícul, vam començar per perseguir
3

uns titellaires, un regidor amb nas de
pallasso, un raper, uns joves per una
baralla al carrer; algú se sent segur en
aquesta democràcia? Molts alcaldes i
regidors ens sentim vigilats, i no per
l’acció de govern envers els nostres
veïns, als quals els devem les oportunes explicacions, sinó per la fiscalia
que es mou per interessos polítics i
fa la guerra bruta d’un estat que no
entén de democràcia.
Cert que amb el nou govern, després
de la liquidació de l’anterior, canvien
les formes, però algú creu que es pot
pagar i encarregar a dit a un bufet
d’advocats, per valor de 540.000
euros, la defensa d’un jutge, que no
ha quedat clar com va arribar a accedir al càrrec, i que va ser denunciat
pels seus actes fora de l’exercici de la
professió, fent unes conferències en
cercles privats? Un jutge expressa les
seves opinions quan dicta les sentències, no en tertúlies.
Qui investigarà com s’ha adjudicat la
defensa d’en Llarena? El mateix que
remourà mig ajuntament de l’Ametlla
de Mar per veure si troba la factura
d’un llaç groc. Ho sento, no nos equivoquéssim pas (tal com diuen a les
Terres de l’Ebre), parlem de política, i
mentre hi hagi presos i exiliats, el nostre objectiu només pot ser un, i ens
mantindrem ferms i fidels.
NO PODEM TENIR POR
DE LA LLIBERTAT.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde

Notícies
Obligació d’inscripció al padró d’habitants municipal
Ens agradaria recordar-vos que l’art. 15 de la Llei
7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local
manifesta l’obligatorietat d’inscripció al padró municipal per a tot aquell que visqui al territori espanyol.
Aquesta inscripció s’ha de realitzar al municipi on la
persona resideixi habitualment.

(CAP) que els correspon per domicili, o bé el poden
triar d’un altre CAP d’arreu de Catalunya.
També afirmen que en cas de canvi de domicili, com
a assegurats del CatSalut, hauríem de triar un nou
metge de l’equip d’atenció primària (EAP). No obstant
això, remarquen que el canvi de residència NO obliga
a canviar-se d’EAP.

L’art. 16 de la mateixa llei remarca la importància
d’empadronar-se informant que el Padró municipal és
el registre administratiu en què consten els veïns d’un
municipi. Les seves dades constitueixen prova de la
residència al municipi i del domicili habitual que hi té.
Les certificacions que d’aquestes dades s’expedeixin
tindran caràcter de document públic i fefaent per a
tots els efectes administratius.

Amb aquesta informació volem deixar palesa, d’una
banda la importància de constar empadronat en el
municipi on residiu, però d’una altra, que aquest fet
no té per què repercutir en el servei mèdic que esteu
rebent fins al moment de l’empadronament.
Estem obligats a estar empadronats per gaudir de
certs serveis socials, beques escolar o altres tipus
d’ajudes socials, així com a no tenir cap problema en
l’escolarització dels nostres fills/es des de les llars
d’infants fins a l’institut. Estar empadronats al municipi ens dona drets i complim la normativa vigent.

Estem obligats a canviar de metge quan ens empadronem en un municipi?
La CUS, Salut, Consum i Alimentació, associació de
consumidors sense afany de lucre per a la defensa
dels usuaris del sistema públic de salut, ens informa
que tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya, com a assegurats del Servei Català de la Salut
(CatSalut), poden triar un metge o pediatre de l’equip
d’atenció primària (EAP) del centre d’atenció primària

Podeu trobar més informació sobre el tema a la pàgina web de la CUS: www.cus-usuaris.org o trucant a
l’Ajuntament de Subirats al 93.899.30.11 per gestionar l’alta al municipi i la baixa a l’anterior municipi on
residíeu.

Les ADF reben les Creus de Sant Jordi 2018
El president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar
el 23 de juliol la Creu de
Sant Jordi, entre altres, a
les Agrupacions de Defensa Forestal per la seva
valuosa implicació en la
prevenció i la lluita contra
els incendis forestals, duta
a terme al llarg de més de
trenta anys de trajectòria.
Xavier Jovés, el president
del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya,
va ser l’encarregat de recollir la distinció.
Des de l’Ajuntament de
Subirats volem felicitar
les ADF de Catalunya, i
molt especialment a l’ADF
Subirats, per la seva tasca
solidària i desinteressada
que ha esdevingut bàsica
per a la salvaguarda del
nostre patrimoni forestal.
4
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acte va ser promogut per l’Ajuntament
de Barcelona, amb la col·laboració de
la Generalitat de Catalunya i la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.

Subirats va participar a l’acte de
commemoració del primer aniversari dels atemptats terroristes del 17
d’agost a Barcelona i Cambrils, que
va provocar 16 morts i més d’un centenar de ferits.

En aquest acte també hi va haver
la presència institucional dels Ajuntaments de Cambrils i Ripoll, això
com Alcanar i també el nostre Subirats. També hi vam ser presents els
representants de Rubí, Sant Hipòlit
de Voltregà, Vilafranca del Penedès i
Saragossa, municipis on residien víctimes mortals, i membres de tots els
cossos policials, serveis d’emergència
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i la resta de serveis públics que van
ajudar en l’atenció als atemptats. En
aquest acte, sense parlaments oficials, el protagonisme va recaure en els
familiars de les víctimes dels atemptats i els ferits.
El mateix dia 17 d’agost al migdia,
davant de l’Ajuntament de Subirats,
es va llegir un manifest i es van fer
cinc minuts de silenci en record de les
víctimes dels atemptats.
I el dissabte 18 d’agost també vam
ser presents a Cambrils.

L’Ajuntament de Subirats es va sumar
a l’acte de record i solidaritat amb les
víctimes dels atemptats terroristes del
17 d’agost de l’any passat que se celebrà a la plaça Catalunya de Barcelona,
una ofrena floral a la Rambla davant
del mosaic de Joan Miró i una interpretació musical a càrrec de les cinc escoles municipals de música de Barcelona
i del Conservatori Municipal; aquest

EDICTE
Es fa públic que han estat aprovats definitivament els següents
projectes d’obres municipals:
• Projecte executiu de l’actuació d’adequació de la zona comunitària de la urbanització Can Rossell, que contempla dues fases
d’obra, redactat per Colaboradores y Estudios Técnicos, S.L.P.
• Projecte d’enderroc del volum dels lavabos de l’estació de
Lavern, redactat per l’arquitecta Alba Duran Mitjans.
• Projecte de creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’Estació Vitivinícola de Subirats, redactat
per l’arquitecta Alba Duran Mitjans.
• Projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat al
Polígon Can Bas, del terme municipal de Subirats, redactat pel
senyor David González Borrachero.
• Projecte de realització de col·lector i millora del traçat i desguàs al carrer Sant Jordi a Ordal, redactat pel senyor David
González Borrachero.
• Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió de la
zona esportiva d’Ordal, redactat per l’enginyer industrial Valentí Biosca Saumell.
Subirats, 16 de juliol de 2018

Acte
d’Inauguració
de la nova
EDAR
Depuradora
Cantallops
El dia 6 d’octubre s’inaugurarà
la nova EDAR Depuradora Cantallops amb la presència de l’Excm.
Sr. Marc Castells i Berzosa, president de la Diputació de Barcelona,
juntament amb els alcaldes d’Avinyonet del Penedès i Subirats.
L’acte s’iniciarà a les 11 amb una
visita guiada, realitzada per l’empresa constructora PESA Medioambiente, per conèixer el funcionament de la nova instal·lació.
La visita guiada es repetirà a les
12:30.
Quan s’acabi l’acte hi haurà copa
de cava per a tots els assistents.

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president
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Governació

Regidoria de
Governació

Acte de commemoració
de la Diada Nacional de Catalunya

Enguany els actes de l’11 de setembre van començar
el dilluns dia 10 a la tarda a Lavern amb la marxa de
torxes pels carrers del poble i el sopar del Drac a la
font de les Gitanes.

L’acte va començar a les 11 del matí amb l’actuació
de la Coral Llebeig de Sant Pau d’Ordal. Tot seguit, el
parlament institucional a càrrec de l’alcalde, Pere Pons,
i la regidora de Cultura, Lluïsa Sueiro.

L’endemà, com cada any, 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 finalitzar amb la interpretació d’Els segadors
per la Coral Llebeig i una copa de cava per als assistents.

III Trobada de
Dones Caçadores
a Ordal

Aniversari de l’1 d’Octubre
El pròxim 1 d’octubre farà un any que va tenir
lloc el referèndum per la independència.
A Subirats es va votar a 5 meses, com és habitual en tots els processos electorals.
Per agrair la participació de tots els veïns i
totes les veïnes que amb el seu compromís
van fer possible que la jornada tingués èxit,
se celebrarà un acte per recordar i reivindicar
aquesta diada.
Us demanem que estigueu atents a les xarxes
socials i cartelleres municipals en els propers
dies perquè aquest 1 d’octubre torni a ser un
dia inoblidable.
Us hi esperem!
6

El pròxim diumenge 1 de novembre a
Ordal la Societat de Caçadors de Subirats organitza la III Trobada de Dones
Caçadores de la província de Barcelona,
amb motiu de la qual realitzaran una
batuda per la serralada d’Ordal, amb
la finalitat de potenciar la figura de la
dona caçadora.
La trobada finalitzarà amb un dinar de
germanor a la pista poliesportiva d’Ordal.
Servei d’Esports
Ajuntament de Subirats

Territori

Regidoria de
Planificació
del Territori i
Obres
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Pavimentació amb gespa artificial
i adequació de l’entorn del camp
de futbol municipal de Can Cartró

La instal·lació de la gespa artificial va finalitzar a finals
del mes de juliol a causa de diverses setmanes de
pluges durant el mes de juny.

la gespa es manté neta. El cost de totes aquestes
actuacions, incloses les complementàries, ha estat
de 146.922,74 €.

D’acord amb les indicacions dels especialistes, s’ha
realitzat la millora del terreny de base de la gespa
per aconseguir aplanar absolutament el terreny
i més bon drenatge de la superfície. També s’han
realitzat conduccions soterrades per a nous cables de la xarxa d’enllumenat del camp. Per últim,
s’han millorat les banquetes de la instal·lació amb
pavimentació, desguàs, nous seients i acabat de
pintura. D’aquesta manera els jugadors amb botes
poden accedir a l’àrea de joc sense trepitjar fang, i

Aviat es preveu realitzar la contenció del talús de terres de la graderia per evitar que s’embruti la gespa i
completar el tancament de l’àmbit pavimentat de joc
en l’accés situat al gol nord.
Paral·lelament, està previst substituir l’enllumenat del
camp de futbol de Sant Pau d’Ordal per llums de LED
de baix consum energètic i aprofitar part de l’enllumenat existent, que encara és òptim, per reubicar-lo
al camp de futbol de Can Cartró.

Pavimentació de dos trams dels camins d’accés
a la Urbanització la Muntanya Rodona
i el carrer de Can Rovira

A finals de juliol va finalitzar el reforç d’asfaltat del camí
d’accés a la urbanització la Muntanya Rodona i del camí al
carrer de Can Rovira des de Cantallops.

carrer de Can Rovira, mitjançant la reparació de la base del
ferm i de la superfície en diversos punts, fet que evitarà
l’aparició d’esquerdes i flonjalls, i se n’allargarà la vida útil
quan es completi l’actuació fins al pont del torrent, per a
la qual cosa s’està buscant finançament.

Amb aquesta intervenció s’ha completat la millora de tot
el camí d’accés a la urbanització, ja que en anteriors anys
només s’havia pogut reparar parcialment. També s’ha allargat el tram arranjat d’un tros del camí entre Cantallops i el

El cost d’aquesta actuació ha estat de 47.560,67 €, finançats amb un ajut provinent de la Diputació de Barcelona.
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Territori
Projecte d’urbanització
de la plaça del Centre de Lavern
infantils al costat del carrer Comte de
Lavern. També s’ha tingut en compte en el projecte la urbanització dels
carrers laterals de la plaça, l’accés als
quals es farà a través d’una plataforma elevada per moderar la velocitat
dels vehicles.
Abans de l’execució de les obres caldrà disposar dels terrenys, en l’adquisició dels quals s’està treballant
en aquests moments.

El dia 18 de maig de 2018 el Ple de
la Corporació va acordar l’aprovació
definitiva del projecte d’ampliació de
la plaça del Centre de Lavern. El redactat definitiu del projecte es va fer
després de la jornada de participació
que va tenir lloc el dia 28 de gener
a l’Ateneu Agrícola. Els suggeriments

dels veïns i les entitats participants
van influir en el redactat final que s’ha
aprovat.
El projecte contempla una pista per
a activitats diverses, amb un espai
aixecat que servirà d’escenari, una
zona arbrada i un recinte per a jocs

El finançament dels treballs anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Subirats,
amb un ajut concedit per la Diputació de Barcelona d’aproximadament
160.000 €.
En aquests moments s’estan executant alguns treballs previs necessaris
per a les connexions als carrers laterals de la plaça i que consisteixen
en el soterrament de les conduccions elèctriques d’un tram del carrer
Comte de Lavern.

Incidències a la xarxa de distribució d’aigua
del 8 al 12 de juliol
Les incidències de referència van
afectar especialment Ca l’Avi, Can
Cartró, Corral del Mestre i Can Bas, i
van tenir menor efecte a Lavern i Can
Batista (la xarxa de distribució d’aigua
d’aquesta zona, s’origina al dipòsit de
Lavern i subministra a tots els nuclis i
les zones esmentades).
L’episodi es va iniciar el diumenge 8
de juliol al vespre, quan es va detectar una baixada de pressió a la xarxa
de les parts més altes de Lavern. La
companyia va comprovar que no hi
havia cap fuita important, i a partir de
dilluns 9 a primera hora ja es va veure
que s’havia produït una obstrucció a
la canonada de la xarxa de distribució
d’aigua entre el dipòsit i el nucli de
Lavern. Localitzat el tram on es trobava l’obstrucció, es va destapar la canonada en tres punts, es va tallar en un
dels tres per buidar aigua i arrossegar
la possible obstrucció, i amb això es
van poder treure dipòsits de calç que
s’havien anat formant amb els anys, en
forma de làmines. Aquest dilluns van
arribar les primeres queixes de manca
de pressió i manca d’aigua a Ca l’Avi.

El dimarts dia 10 de juliol Cassa
reprèn les tasques de desembossament del tram de canonada afectat,
tallant-la en dos punts addicionals
al del dia anterior, i procedint a passar per l’interior de la canonada una
tovera trencadora que va eliminar
les obstruccions i dipòsits de calç
acumulats en el tram indicat, entre
el dipòsit i el nucli de Lavern. Després d’haver actuat en els tres punts
de tall de la canonada, i haver eliminat els dipòsits de calç, al migdia,
Cassa va considerar resolta la incidència, va reconnectar els trams de
canonada tallats, i va tornar a donar
aigua, que havia estat tallada tot el
dia per poder fer les actuacions de
desembossament; únicament havia
quedat en servei l’entorn de la zona
esportiva de Lavern, que rep l’aigua
per una derivació del tub general,
que es va poder mantenir en servei
durant bona part del dia. Finalment,
al vespre es va comprovar que l’actuació realitzada havia permès que
l’aigua circulés correctament pel
tram desembossat, fins al nucli de
Lavern, però que més avall, en di8

recció a Ca l’Almirall, s’havia produït un altre taponament de calç
provocat pel desplaçament de les
làmines o encenalls dipositats a la
canonada, que es van remoure amb
les operacions realitzades provocant
una obstrucció, ara aigües avall, cap
a Ca l’Almirall. En qualsevol cas, la
major part del nucli de Lavern ja va
recuperar el servei normal, a Can
Batista arribava aigua, però a Ca
l’Avi, Can Cartró, Can Bas i el Corral
del Mestre pràcticament no arribava
aigua ni hi havia prou pressió per
distribuir-la.
El mateix dimarts dia 10 a la nit, a
la vista de la problemàtica generada
i de la dificultat de resoldre-la ràpidament i eficaçment, l’Ajuntament i
la companyia van acordar realitzar de
manera immediata una actuació provisional d’emergència, consistent en
la connexió de la xarxa del nucli de
Ca l’Avi a la del nucli de les Tarumbes del municipi del Pla del Penedès,
instal·lant una canonada provisional
de prop de 400 m; es va contactar
amb l’Ajuntament del Pla del Pene-
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dès que va autoritzar aquesta connexió, sense cap problema.
El dimecres 11 de juliol, Cassa aporta
el material necessari i inicia les obres
per a la instal·lació de la canonada
provisional des de les Tarumbes, que
queden acabades el mateix dimecres
a la tarda-vespre. Durant aquest dimecres, Cassa va aportar cisternes
d’aigua sobre camions a les capçaleres de les xarxes de Ca l’Avi i Can
Cartró, per atenuar mínimament la
problemàtica de la manca d’aigua als
habitatges per tercer dia consecutiu;
també es va subministrar aigua mitjançant camions cisterna al dipòsit
del Polígon Can Bas, per garantir un
nivell adient d’aigua a aquest dipòsit
i aconseguir, així, que quan es restablís el servei, en principi tota l’aigua
que entraria a la xarxa es destinaria
únicament als habitatges afectats
dels nuclis indicats. Un cop acabades
les obres, a dos quarts de vuit del
vespre, s’obre l’aigua de les Tarumbes, i la companyia comprova que ja
arriba aigua en condicions adients
de cabal i pressió, primer a Ca l’Avi,
després a Can Bas, Can Cartró, i finalment al Corral del Mestre; a dos

quarts d’onze de la nit queda comprovat que s’ha restaurat el servei a
tota la zona afectada.
El resultat final de les actuacions realitzades és que actualment Ca l’Avi,
Can Cartró, Corral del Mestre, Can
Bas, Polígon Can Bas i Can Batista
se subministren des de les Tarumbes, per la connexió provisional amb
la xarxa del Pla del Penedès, mentre que el nucli de Lavern segueix
subministrant-se des del dipòsit de
Lavern; la canonada general entre
el dipòsit de Lavern i la zona de Ca
l’Avi-Can Cartró ha quedat, de moment, tallada a l’altura de Ca l’Almirall, on encara s’ha localitzat una
obstrucció de calç, que es netejarà a
primers de setembre.
Per tal d’evitar que es torni a produir
un episodi d’aquestes característiques, ja s’ha demanat a ACA-ATL un
nou punt de subministrament d’aigua des del dipòsit de les Parellades,
ubicat al terme municipal del Pla del
Penedès, al Turó de la Salada, i molt
a prop del terme municipal de Subirats, i també s’encarregarà la redacció d’un projecte per a la construcció
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d’una canonada de distribució general des d’aquest nou punt de subministrament fins a la xarxa general
existent de Ca l’Avi-Can Cartró, que
permetrà un doble subministrament
a la zona, des del dipòsit de Lavern
(xarxa actual) i des del dipòsit de les
Parellades (xarxa en projecte). Mentre
no es realitzi aquesta actuació, que té
un cost bastant elevat, es mantindrà
la connexió provisional actual des de
la xarxa de les Tarumbes, per garantir
aquest doble subministrament.
L’Ajuntament de Subirats expressa
el seu agraïment a l’Ajuntament del
Pla del Penedès, per la col·laboració
prestada de manera immediata des
del moment de sol·licitar-la, per resoldre la problemàtica referida. Així
mateix l’Ajuntament, en nom propi
i de la companyia concessionària
Cassa, demana disculpes a la població afectada per la manca d’aigua
dels dies 8 a l’11 de juliol, amb el
benentès que es va reaccionar tan
ràpidament com es va poder, i que la
solució dels problemes apareguts va
resultar llarga i complexa.

Ampliació de l’arxiu municipal de documentació
de l’Ajuntament

Part de la documentació impresa
que constitueix l’arxiu municipal es
troba emmagatzemada en l’espai
sotacoberta del consultori mèdic
de Sant Pau d’Ordal. Per aquesta
raó és necessari realitzar la remunta parcial en planta primera
d’aquest edifici i comunicar-lo amb
l’edifici existent d’oficines.

Les obres es realitzaran aquesta
tardor i es finançaran en part amb
un ajut de la Diputació de Barcelona destinat a equipaments de
tipus cultural.
La remunta crearà un espai d’ús
amb una superfície i alçada adequades per allotjar les diverses
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tipologies documentals i seccions
que integren l’arxiu. L’espai permetrà instal·lar un sistema d’arxiu
compacte i una sala annexa per a
la consulta i la gestió dels documents.
El cost estimat d’aquesta actuació
és de 50.000 €.

Territori
Acabament de les obres d’ampliació de l’aparcament
de l’estació de Lavern
Les obres d’ampliació de l’aparcament de l’estació de Lavern s’han acabat recentment. S’ha doblat la superfície
destinada a aparcament, s’han creat dues places per a autocaravanes, s’ha urbanitzat la zona de davant de l’edifici
de lloguer de bicicletes i s’ha atalussat el terreny adjacent
per, en un futur, fer-hi una plantació d’arbres i condicionar-lo com a espai d’esbarjo.
Al costat de l’edificació del lloguer de bicicletes s’han
deixat uns espais preparats per a les autocaravanes
consistents en la construcció d’una llosa i pericó per a
l’evacuació d’aigües residuals, una font i un element de
senyalització. Aquestes intervencions concretes les executarà i finançarà directament l’entitat Enoturisme Penedès,
a través d’un conveni de col·laboració establert amb els
ajuntaments de la comarca.

Condicionament de la zona paleontològica
dels Casots
L’Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont, de Sabadell,
té previst realitzar una campanya
d’excavacions a la zona paleontològica dels Casots la primavera de
l’any vinent.
L’àrea d’excavacions realitzades en
anys anteriors i l’entorn estaven

plens de vegetació arbustiva i amb
presència d’algunes deixalles.
Per facilitar les tasques dels especialistes paleontòlegs, l’Ajuntament ha desbrossat tota la zona,
ha instal·lat una tanca de filat
metàl·lic per delimitar-la i ha reparat i col·locat un petit magatzem

provisional per al material, perquè
puguin dur a terme els treballs
quan arribi el moment.
El cost d’aquestes actuacions
estat de 4.000 €, provinents,
gran part, d’una subvenció
40.000 euros de la Diputació
Barcelona destinada a això.

ha
en
de
de

Funcionament de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Cantallops
Com ja s’ha informat en revistes anteriors, els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès i de Subirats l’any 2014
van acordar construir conjuntament l’estació depuradora
d’aigües residuals de Cantallops, a la vista que l’Agència
Catalana de l’Aigua no ho portava a terme, tot i estar
planificada per a l’any 2011 (el nucli de Cantallops, amb
uns 250 habitants, està repartit entre els municipis d’Avi-

nyonet del Penedès i de Subirats, i abocava directament
les aigües residuals a la llera pública en diferents punts
d’abocament, creant problemes ambientals i de salubritat).
Després de molt de treball de gestió (redacció el projecte,
sol·licitud d’autoritzacions, sol·licitud de subvencions...),
es va obtenir una subvenció al 100% de la Diputació de
10
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Barcelona que va permetre realitzar les obres d’aquest
projecte, que es va adjudicar el dia 23 de febrer a l’empresa Pesa Medioambiente, SAU, amb domicili a Sant Cugat
del Vallès, i que a finals del mes d’octubre de l’any 2017
van quedar acabades.
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magnitud. És un sistema que es preveu que tingui molt de
futur (de fet, a França s’està implantant en petits nuclis), i
que de moment no és massa utilitzat al nostre país.
Finalment, durant aquest estiu la depuradora ha assolit els
objectius fixats, i ja està abocant aigua depurada que compleix tots els paràmetres establerts per l’ACA per poder
abocar aigües depurades a llera pública. Es remarca que
el procés de posada en marxa ha resultat lent, tal com ja
estava previst, perquè és un procés biològic, sense aportació d’energia externa, que es va iniciar a la tardor, ja prop
de l’hivern, i fins entrada la primavera no es va accelerar el
procés final de depuració.

Remarquem, un cop més, que el sistema de depuració implantat és molt respectuós amb el medi ambient, i que
no té consum d’energia elèctrica, ni de cap altre tipus
d’energia. Únicament els braços automàtics que netegen
les reixes de separació de sòlids a l’entrada de la depuradora requereixen energia elèctrica, que es produeix exclusivament mitjançant plaques fotovoltaiques, sense cap
aportació externa.

Es pot apreciar, ja de manera ostensible, la neteja que s’ha
produït al torrent de Cantallops des que ha començat a
funcionar la depuradora.

A Catalunya existeixen algunes depuradores d’aquest
tipus, encara que al Penedès no n’hi ha cap d’aquesta

Reurbanització de la travessera urbana
de Sant Pau d’Ordal
En l’anterior butlletí es va informar de la redacció del
projecte de Reurbanització de la travessera urbana
BV-2428ant a Sant Pau d’Ordal, i de les seves principals característiques.
El projecte es va aprovar el dia 13 de juny de 2018 i
ha estat exposat al públic perquè les persones interessades hi poguessin presentar al·legacions.
Tot i que el projecte ha estat gestionat per la Gerència
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de
Barcelona, l’adjudicació dels treballs anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Subirats. Aquest està preparant les
bases per a la licitació dels treballs i per a la gestió
del finançament, que anirà a càrrec de la Diputació

de Barcelona, de l’Ajuntament de Subirats i dels veïns
afectats, als quals se’ls informarà.

Acabament de la primera fase d’obres d’adequació de
la zona comunitària de la urbanització Can Rossell
Les obres realitzades han consistit en l’adequació del
terreny de l’esplanada inferior dels terrenys, realitzar la
pavimentació amb formigó lliscat d’una àrea de joc esportiu de mides 32,70 x 20 metres i facilitar l’accés dels
veïns a l’espai. A ambdós costats d’aquesta àrea de joc
pavimentada s’ha adequat una esplanada anivellada sense
pavimentació.
Per reblir l’esplanada est, no ha estat possible portar les
terres d’una altra obra municipal, així que s’han obtingut
de la mateixa parcel·la d’equipaments, al costat del camí
d’accés a les noves instal·lacions. Es preveu col·locar una
tanca de protecció al llarg d’aquest camí i arbrat per disminuir l’assolellament durant l’estiu.
Està previst també instal·lar enllumenat artificial nocturn
a l’espai i tanques parapilotes a la pavimentació de joc
esportiu.
Les obres s’han realitzat durant el mes de juny i s’han acabat a mitjans de juliol.

El cost final d’aquestes obres ha estat de 40.000 €.
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Territori
Millora de la pista poliesportiva
de Sant Pau d’Ordal
L’Ajuntament de Subirats té previst
millorar el paviment esportiu i la
tanca de la pista poliesportiva de
Sant Pau d’Ordal durant la tardor
d’enguany.

Regidoria
de Medi
Ambient

L’estat actual de l’equipament no és
adequat perquè la pavimentació es
troba fissurada en molts punts i l’aigua de pluja queda estancada a l’interior i forma bassals.

La millora consistirà en un nou paviment de formigó lliscat a sobre de
l’existent, pintar les línies de joc i
instal·lar tanques laterals noves, que
incorporaran bandes parapilotes.

Manteniment de franges de protecció
contra incendis

La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i
molt aclarida una franja de 25 metres al voltant de
totes les edificacions situades a menys de 500 metres
de zona forestal. Es tracta de tenir una franja de protecció perimetral de com a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació arbòria reduïda i l’estrat arbustiu
esbrossat.
És per aquest motiu que periòdicament, cada 2-3
anys, es va realitzant el manteniment de les diferents
franges que tenim al municipi. Concretament, durant
aquest mes de juny-juliol s’ha realitzat el manteniment
de la franja de protecció contra incendis de la urbanització Muntanya Rodona, així com les franges dels
nuclis d’Ordal i de la Guàrdia.
El cost total ha estat d’uns 18.000 €, i el finançament
d’aquesta actuació es realitza en part a través d’una
petita subvenció de la Generalitat i la major part amb
fons propis de l’Ajuntament. Els treballs han estat realitzats per una empresa especialista en treballs fo-

restals (Servicios Forestales Vilanova, SL) i també hi
ha hagut una direcció facultativa i la coordinació de
seguretat i salut per part d’una enginyeria (AdedMa).
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Incivisme i residus

L’estat de la neteja als carrers, les
places i els espais públics del municipi és una preocupació important.
Per això, el sistema de neteja viària
i de recollida d’escombraries és una
de les peces clau per tenir convenientment endreçada i en condicions
la via pública. En tot aquest procés,
els contenidors ubicats a la via pública compleixen una funció bàsica i
és vital que en fem un bon ús. Tot i
que la majoria els utilitzem convenientment, hi ha persones que deixen
les bosses d’escombraries i altres
objectes fora dels contenidors, i no
tothom recicla la matèria orgànica, el
paper, el vidre i els envasos.
De fa un temps s’ha detectat que hi
ha nombrosos abocaments (o abandonaments) de residus fora dels contenidors corresponents. Cada vegada
és més habitual veure brossa fora
dels contenidors, mobles abandonats a la via pública, grans piles de
poda sense control al carrer... Això
passa de forma generalitzada a tot
el municipi, i és un fet que cal minimitzar.

SIGUEM CÍVICS I FEM UN BON
ÚS DELS CONTENIDORS!
ABANDONAR RESIDUS FORA DELS
LLOCS AUTORITZATS ÉS UNA ACTITUD INCÍVICA I SANCIONABLE, tal

com s’estableix en la normativa vigent en temes de residus i en les ordenances municipals. A banda de ser
una acció prohibida, afecta a tothom!
Incrementa els costos de personal i
de gestió de residus, i també perjudica el medi ambient, la imatge dels
carrers i del medi natural, etc.
Recollir els residus que estan fora
dels contenidors no entra dins els
contractes amb les empreses de recollida, per tant és un sobrecost important. Per exemple, actualment cada
dilluns, hi ha dues persones de la
brigada municipal que exclusivament
es dediquen a anar recollint brossa
abandonada on no tocaria. Això suposa una pèrdua de temps, esforç i
diners important, que es podria minimitzar si no hi hagués actituds incíviques d’aquest tipus.
A la part superior hi ha algunes fotografies de diferents punts del municipi representatives dels fets que
s’indiquen en aquest article.

i de 16 a 19 h) i dissabtes (de 9 a
14 h)
- Contenidors de roba i d’oli vegetal usat (a diferents indrets del municipi).
A més a més, s’ha detectat un abusiu i mal ús dels contenidors de les
àrees d’emergència per al porta
a porta. Es recorda que aquests
contenidors només haurien d’utilitzar-se en aquells casos en què no
es poguessin complir els horaris del
porta a porta, i no de forma habitual. A més, les bosses de residus que
s’hi aboquen haurien d’estar correctament seleccionades, i això no és així.
Si la situació continua i no se’n fa un
ús correcte, es valorarà eliminar les
àrees d’emergència (tal com han fet
molts municipis amb el mateix sistema de recollida).

És per aquest motiu que cal recordar
els serveis que ofereix l’Ajuntament
de Subirats gratuïtament:

Des del servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l’Ajuntament us animem a fer la recollida selectiva correctament, i a minimitzar els residus
generats (sobretot el rebuig). També
us animem a utilitzar correctament els
sistemes i els serveis de recollida per
a cada tipologia de residus.

-R
 ecollida d’andròmines 1 cop al
mes (prèvia trucada a l’Ajuntament).
-R
 ecollida de poda 1 cop per setmana, cada divendres (prèvia trucada a
l’Ajuntament).
- Reciclamòbil, minideixalleria itinerant per diferents nuclis.
-S
 ervei de deixalleria. Al Polígon de
Can Bas. Oberta dijous (de 9 a 14 h

Pròximament s’iniciarà una nova campanya, mitjançant la col·locació de
vinils als contenidors on es recordin
aspectes bàsics que cal complir. A
més, s’aniran realitzant inspeccions i
en cas de detectar els responsables
dels abocaments, es procedirà a obrir
els corresponents expedients sancionadors.

UNA BONA GESTIÓ DEL SISTEMA ENS BENEFICIA A TOTS, EL MAL US ENCARIRÀ EL SISTEMA.
SI VEUS UN MAL ÚS, DENUNCIA’L!
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Territori

Regidoria
de Sanitat
La Llei de protecció dels animals i l’ordenança municipal determinen que els
posseïdors d’animals domèstics de
companyia han de complir un seguit
d’obligacions (identificar-los i censar-los, vetllar per la bona cura dels
animals, no maltractar-los, evitar-ne
l’abandonament, recollir les defecacions al carrer, evitar molèsties...).
S’ha detectat l’incompliment de la
normativa, especialment pel que fa
als següents aspectes:
-
Presència de molts gossos sense
estar identificats i/o censats, i gossos perillosos sense llicència municipal.
- Molèsties als veïns causades pels
sorolls dels animals (sobretot a la
nit).
- No recollida dels excrements a la
via pública.
- Alimentar gats a la via pública.
Així doncs, us informem de les següents condicions i obligacions vers
a animals de companyia establertes
en l’ordenança municipal:
*Segons l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics, els propietaris
dels animals de companyia els han d’inscriure en el cens municipal d’animals en
el termini màxim de trenta dies a partir de
la data de naixement, adquisició o canvi de
residència de l’animal. El propietari o posseïdor que faci la inscripció haurà d’aportar
les seves dades, els documents acreditatius
de la identificació de l’animal i, si es tracta
d’un gos considerat potencialment perillós,
la documentació especifica requerida per a
aquest tipus d’animal (art. 48).
*Els gossos i els gats i altres espècies d’animals, si s’escau, han d’estar identificats
mitjançant una identificació electrònica amb
la implantació d’un microxip homologat
(art. 50).
*L’Ajuntament de Subirats permetrà la tinença d’animals de companyia sempre que
la seva presència no representi un risc, un
perill o una incomoditat per a altres persones o animals, de forma que es compleixin
les condicions que es fixen en l’Ordenança
(art. 4).
*La persona responsable d’un animal és
responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que ocasioni el seu animal a les
persones, a altres animals, a les coses, a les
vies i als espais públics i al medi natural en
general (art. 11.1).
*ARTICLE 12: Responsabilitats pel que fa
a la convivència
1- Els posseïdors d’animals estan obligats
a adoptar les mesures necessàries perquè
la tranquil·litat dels seus veïns no sigui

Tinença responsable d’animals
domèstics
alterada pel comportament dels seus animals.
2- Es prohibeix des de les 22 h fins a les 8 h
deixar en patis, terrasses, galeries i balcons
o altres espais oberts animals domèstics
que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
3- Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos que per la seva
especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats, encara que
sigui en hores diürnes. Els seus propietaris
o posseïdors tindran cura, en tot cas, que
ni sols ni en la seva presència, aquests animals molestin el veïnat.
*Article 20. Alimentació a la via pública
No és permès alimentar de manera general els animals (gossos, gats, gavines,
coloms, etc.) a la via pública, parcs, solars
o altres espais similars, amb excepció de les
zones que l’Ajuntament establirà a aquest
efecte, a les quals, per raons sanitàries i
d’higiene, s’haurà de fer seguint els criteris
establerts pel municipi.

En el Títol IX: Règim sancionador,
s’estableix el règim d’infraccions, i
es detallen els motius que poden ser
motiu d’obertura d’expedient sancionador, sent destacables els següents:
Infraccions lleus (art. 62):
1) La tinença d’un animal de companyia
sense que estigui inscrit al registre censal.
6) No dur identificats els gats, els gossos
i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per la Llei de
protecció dels animals i la normativa que
la desenvolupa amb relació a aquesta
identificació.
17) No evitar la fugida d’animals.
22) No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el registre específic
del municipi.
26) Alimentar els animals a les vies o espais públics.
Infraccions greus (art. 63):
27) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, en les parts
comunes dels immobles col·lectius i en els
llocs i espais públics en general.
28) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
31) Mantenir els animals en instal·lacions
inadequades des del punt de vista de seguretat, que presentin perill, o/i molèsties
greus per al veïnat o altres persones.
Infraccions molt greus (art. 64):
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12) Tenir gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència.
Les quantitats de les sancions, segons
l’article 67, serien les següents:
1.- Les faltes derivades de les infraccions
administratives a aquesta ordenança i a la
Llei de protecció d’animals poden ser sancionades:
a) Amb multes de 150 a 300 euros les
considerades lleus.
b) Amb multes de 301 euros fins a 2.000
les considerades com a greus, llevat dels
apartats 31) a 38) i el 39) quan no es
refereixi a infraccions tipificades en la Llei
de protecció dels animals, que se sancionaran amb multes de 401 a 1.000 euros.
c) Amb multes de 2.001 fins a 15.000
euros les considerades com a molt greus,
llevat de l’apartat 13), que se sancionarà amb multes de 1.001 a 2.000 euros
quan la reincidència a què es refereix tingui com a base els apartats 31 a 38.
2.- Les faltes derivades de les infraccions
administratives contingudes en aquesta ordenança i que afectin la tinença de gossos
potencialment perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 60,10 a 150,25 euros
les considerades lleus.
b) Amb multes de 150,25 euros fins a
1.502,53 les considerades com a greus.
c) Amb multes de 1.502,53 fins a
30.050,61 euros les considerades com
a molt greus.

Mitjançant aquest escrit s’informa
a tots els veïns dels incompliments
més freqüents, per tal que prenguin
les mesures corresponents per regularitzar la seva situació en cas de ser
necessari, i/o que puguin corregir
els mals hàbits adquirits.
D’altra banda, els informem que periòdicament es realitzen campanyes
d’inspecció, en les quals s’emeten
els requeriments oficials així com els
corresponents expedients sancionadors per les infraccions que siguin
detectades.
Finalment, recordem que el cens
municipal d’animals domèstics és
obligatori i és un tràmit GRATUÏT, i
que tots aquells que tinguin el seu
animal censat a Subirats poden passar per l’Ajuntament a recollir gratuïtament bosses per a la recollida
dels excrements.
Restem a la seva disposició per resoldre tots els dubtes que puguin tenir.
Poden contactar amb: SERVEI DE MEDI
AMBIENT I SOSTENIBILITAT, mediambient.subirats@diba.cat, 93-899 30 11.
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Us heu donat d’alta de “la meva salut”?
Els professionals de l’equip d’atenció primària Penedès Rural us recomanem que us doneu d’alta de “la
meva salut”. Es tracta d’un espai de consulta personal i intransferible on podeu disposar de la vostra
informació de salut i fer tràmits electrònics de forma segura i confidencial.

Informació facilitada per l’equip d’atenció primària Penedès Rural
15
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Regidoria
d’Esports

Cursa de
les Caves Lavern-Subirats 2018

El diumenge 4 de novembre es durà a terme la Cursa
de les Caves Lavern-Subirats i la Cursa de Muntanya
Serralats, que enguany incorpora una caminada popular.
•L
 a Cursa de les Caves de Lavern-Subirats té un circuit al voltant del poble de Lavern pel qual podreu
realitzar una (5 km) o dues (10 km) voltes. La sortida
serà a les 10 del matí.
Més informació a: www.cursacaves.com.
•A
 la Cursa de Muntanya Serralats podreu triar entre
la cursa d’uns 17,5 km de distància, i com a novetat,
una caminada d’uns 12,5 km. La sortida serà a les
9 del matí.
Més informació a: www.serralats.wordpress.com
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.

Cloenda dels cursets
de natació de Sant Pau
i d’Ordal
Dissabte 28 de juliol a Sant Pau d’Ordal i dissabte 4
d’agost a Ordal, es va celebrar la cloenda dels cursets de
natació d’enguany, en la qual 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 2018 a Subirats
Diumenge 8 de juliol es va realitzar la vint-i-cinquena edició del “Mullla’t per l’esclerosi múltiple”, en la qual van
participar més de 600 piscines de tot Catalunya.
D’aquesta edició volem tornar a destacar l’alta participació en les dues piscines de Subirats, on es van recaptar
un total de 1.154,20 € que la Fundació Esclerosi Múltiple
destinarà enguany a l’esclerosi múltiple infantil.
Agrair especialment la participació dels veïns i de les
veïnes i l’ajuda de les entitats de Subirats, que van col·
laborar de forma desinteressada mostrant la seva solidaritat en aquesta jornada.
16
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Copa PTV Gran Premi Consell Comarcal
de l’Alt Penedès de futbol 7 infantil
Un total de dinou equips, en representació dels diferents municipis de
l’Alt Penedès, van participar en la
Copa Penedès TV-Gran Premi Consell
Comarcal de l’Alt Penedès 2018.

guanyador del torneig en vèncer, a la
final, el Vilafranca vermell.
Des de l’Ajuntament i la Regidoria
d’Esports volem felicitar tots els jugadors i les jugadores de l’equip de
Subirats pel bon treball fet i animem
que cada cop més nenes i nens puguin disputar aquest torneig representant el nostre municipi.

Uns 300 jugadors dels municipis de la
comarca de categoria infantil van participar en aquesta edició, en la qual
l’equip de la Granada es va proclamar

Solta internacional de coloms missatgers a Subirats
El dissabte 7 de juliol es va realitzar, al terme municipal de Subirats, una solta internacional de coloms missatgers. Més
de 15.000 coloms portats d’Alemanya, Bèlgica, França, Holanda, Anglaterra i Luxemburg van omplir el cel de Subirats
envoltats de centenars de persones que no van voler perdre’s aquest insòlit espectacle.
Amb més de 75 anys d’antiguitat, és la solta més important del calendari internacional i està organitzada per la Federació Columbòfila Catalana de Coloms Missatgers.

Pla d’ocupació local 2018
Regidoria
de Promoció
Econòmica

L’Ajuntament de Subirats, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, un any més va posar en marxa
un nou pla d’ocupació per a aquest any 2018, oferint tres
llocs de treball, un peó de brigada, un oficial pintor i un
instal·lador, per un període de sis mesos. Dins el “Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social”, amb la finalitat de la contractació de
persones en situació d’atur. Aquestes persones van començar
a prestar els seus serveis a la brigada municipal
el 15 de juny.
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El diumenge 16 de setembre,
el poble d’Ordal, pobles
del voltant, familiars, amics
acomiadàvem amb molta
emoció mossèn Josep
Raventós, després d’estar
55 anys entre nosaltres
i deixant una profunda
petjada.
Diuen que la persona que ha
mort no s’endú res del que
ha aconseguit, però s’endú,
sens dubte, tot el que ha
donat.
GRÀCIES, MOSSÈN
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Festa ZER
Regidoria
d’Ensenyament

El 8 de juny totes les nenes i tots els nens de les tres
escoles de la ZER Subirats ens vam trobar a l’escola
d’Ordal per celebrar la tradicional Festa de la ZER
que es fa cada any en aquestes dates.

Educació infantil va fer un joc d’orientació en el qual,
en grups formats per alumnes de les tres escoles, havien de seguir unes pistes i consignes per passar unes
senzilles proves i, així, anar acumulant punts. Les proves van estar molt encertades i molt ben preparades
i un cop passaven la prova havien de dir la solució
d’una endevinalla que havien preparat les mestres
d’educació infantil de les tres escoles.

Aquest dia ens reunim per acomiadar el curs amb un
seguit d’activitats relacionades amb l’esport, tot treballant la convivència i la relació de tots gaudint d’un
dia ple de sorpreses i de jocs.

Els grups d’educació primària van anar a l’antic camp
de futbol, on cada grup havia de fer unes fotografies
d’una llista d’objectes, animals o plantes.

Des de principi de curs i entre l’equip directiu i el tècnic
d’Esports de l’Ajuntament anem preparant la jornada.
Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, que assumeix les despeses dels autocars i els monitors i una
part dels gelats, podem organitzar una jornada lúdica
i de convivència que aquest curs hem dedicat al tema
de l’orientació.

Quan vam acabar l’activitat, vam dinar tots junts a sota
de les carpes que es van posar al pati i, després de
dinar, el gelat de cada any per refrescar-nos una mica
i una estona de joc fins a l’hora de marxar. Aquest any
es va valorar fer la festa en jornada intensiva, a causa
de la calor i el cansament que ens provoca.

El dia de la festa, els autocars van recollir els alumnes
de les escoles de Lavern i Sant Pau al matí a les 9 h;
un cop vam ser tots a Ordal, i després d’esmorzar, es
va presentar l’activitat.

Després d’acomiadar-nos i desitjar-nos un bon acabament de curs, vam tornar a les escoles i fins a la festa
del curs que ve!
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Les llars d’infants municipals estrenen logotip
Coincidint amb l’inici del curs escolar
2018/2019 i a proposta de la Regidoria d’Ensenyament, juntament amb
les directores, s’han dissenyat uns
nous logotips per a les llars d’infants
municipals de Subirats: L’Esquirol de
Sant Pau d’Ordal, Els Cargols de Lavern i Els Pardals d’Ordal.
La imatge gràfica per als logotips de
les tres llars s’ha creat pensant en un

conjunt gràfic unificat amb un to visual amable i entenedor.

per mantenir l’essència manual i primària dels dibuixos.

S’han il·lustrat els tres animals representatius de cada llar d’infants
de manera que entre ells mantinguin
la mateixa similitud gràfica, d’aquesta manera s’identifica que els logotips són de la mateixa família. Les
il·lustracions han estat realitzades a
tinta i digitalitzades posteriorment,

També s’ha buscat una gamma de
colors de tons pastel que evoca la
infància i que interrelaciona els tres
logotips, repetint un dels colors entre
ells.
Aquest treball de disseny l’ha dut a
terme l’equip de Dissenyem a Casa.

Racó de les Llars
Festa de fi de curs de les llars de Subirats
El divendres 8 de juny els infants i famílies de les tres
llars municipals de Subirats ens vam trobar a la llar d’infants L’Esquirol de Sant Pau per acomiadar el curs. Ens
va acompanyar l’animador Pep Puigdemont, que ens va
fer passar una tarda molt agradable amb les seves cançons i danses.

Finalment vam degustar els menjars deliciosos que van
portar les famílies. Tot era boníssim!
Aprofitem per expressar el nostre agraïment a tots els
que hi vau col·laborar i participar.
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Nits a la Fresca 2018
Regidoria
de Cultura
Un any més la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Subirats ha organitzat el programa Nits a la Fresca,
gràcies al suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona. Enguany s’han realitzat tres concerts.
Marc Ferrer Trio
El primer concert es va dur a terme el 22 de juny a la
Font Clara de Lavern, on va actuar en Marc Ferrer Trio.
Els artistes Pep Rius (contrabaix), Olivier Rocque (bateria) i en Marc Ferrer (piano) van oferir al públic assistent un concert amb composicions pròpies i clàssics
del blues i el jazz.

Havaneres Mar Endins
El tercer i últim concert de les Nits a la Fresca va ser el
20 de juliol al Castell de Subirats, on va actuar el grup
d’havaneres Mar Endins.
En el marc incomparable del Castell, els assistents van
gaudir d’una gran vetllada al ritme d’havaneres. La
pluja, que va fer acte de presència quan tot just acabava de començar el concert, va fer traslladar el públic
a l’interior de l’església.

La complicitat del trio va fer gaudir d’una vetllada
única en aquest magnífic espai natural.
Mirabèl
El segon concert es va dur a terme el 14 de juliol a
la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal, on va actuar el
grup Mirabèl.
Els artistes Pol Aumedes (veu i acordió), Ermengol
Marcos (violí i veu) i en Joan Codina (pifre, pandereta i
veu) van oferir al públic assistent un concert de música
tradicional occitana.
La seva proposta musical, plena de ritme i alegria, va
fer moure els peus a més d’un i no va deixar indiferent
a ningú.

Com no podia faltar en un concert d’havaneres, a la
mitja part es va servir rom cremat gentilesa de Rom
Pujol.
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El Festival EVA 2018 a Subirats

Subirats va participar enguany en la 14a edició del Festival EVA (En Veu Alta) acollint dues actuacions, entre elles
la cloenda del festival.

El 17 de juny l’escenari va ser la Fonteta d’Ordal. Aquest
va ser el darrer acte de l’EVA 2018, que va escollir Subirats per posar punt final a un festival que ha comptat
enguany amb més de seixanta espectacles repartits per
tot el Penedès. L’actuació de la Jordina Biosca i el David
García amb el títol Concert d’amor i de mort. Quan el cor
esdevé foc i cendra va captivar el públic assistent, que va
gaudir d’una actuació brillant.

El 10 de juny l’Héctor Urién va actuar al Rebato, concretament a la zona dels safaretjos, amb una narració que
portava per títol Las mil y una noches. Una cinquantena
d’assistents van poder gaudir d’aquest acte.

Taller de gospel
coincidint amb l’inici del curs escolar, un taller gratuït de gospel.
Aquest taller consta de sis sessions
i va començar el 22 de setembre.
Es realitza tots els dissabtes de 18
a 20 hores, a l’Ateneu Agrícola de
Lavern, i acaba el 27 d’octubre.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Subirats ha organitzat,

L’activitat es va obrir a tothom
qui tingués ganes de cantar. No
es requerien coneixements previs

ni preparació vocal prèvia i calia
inscriure-s’hi abans del 14 de setembre.
El curs està impartit per l’Helena
Escolano d’Arkadion, una professora superior de Música, amb
experiència en cant líric i cant
coral. i compta amb una pianista
col·laboradora, especialista també
en aquest estil. Hi assisteixen 32
persones.

Dues artistes de Subirats exposen a l’Aula de Cultura
del Fòrum Berger Balaguer
L’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca
del Penedès va acollir l’Exposició antològica en homenatge a Maria Assumpció Raventós, durant els dies de la
festa major i fins al 16 de setembre.
La mostra va aplegar una vintena d’obres que recorren la
trajectòria de Maria Assumpció Raventós en la tècnica de
la pintura, amb predomini de paisatges, vinyes, marines i
natures mortes, tot i que també s’ha seleccionat obra molt
concreta que demostra la variada línia plàstica que ella
mateixa ha anat descobrint durant tots aquests anys.
Ben aviat l’artista Cathrine Bergsrud exposarà també la
seva obra en aquest mateix espai. Concretament des del 9
de novembre al 16 de desembre.
22
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Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista Tot Subirats trobareu la descripció d’un bé del nostre patrimoni cultural.
Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, podem accedir a l’inventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web municipal www.subirats.cat amb el nom
“Mapa de patrimoni cultural”.
La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni
cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures per a la seva
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

Via Augusta
UBICACIÓ
Ubicació: Trams entre Can Cartró i
Sant Sadurní, i entre la Foradada i
el polígon Can Bosc
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Obra civil
Ús actual: Social
Titularitat: Privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: Antic romà
Segle: I aC
Estat de conservació: Dolent.
Bona part de la Via Augusta al
seu pas per Subirats està asfaltada
DESCRIPCIÓ
El traçat proposat té com a base
l’estudi de Bohigas, Navarro i
Vives (1992), si bé hi ha lleugeres
modificacions resultat de restitucions de traçades actuals.
El sender principal de la Via Augusta segueix un recorregut de
nord a sud, des de la frontera fins
a Cadis. Les etapes que passen
per l’Alt Penedès són: - La XI: dels
Monjos a Sant Sadurní (23 km) La XII: de Sant Sadurní a Martorell
(17 km) Des del sud, l’etapa XI de
la Via Augusta entra a Subirats
des de la zona de la Peça Nova
(terme municipal de Santa Fe del
Penedès); entre camps de vinya
(zona els Garrofers), fins arribar
a la carretera BV-2155 cap a Can
Cartró, nucli que travessa d’oest a
est. La carrerada transcorre en direcció nord-est, travessant el nucli
de Can Bas, amb la capella de Sant
Joan Salerm; després de travessar
aquest caseriu, la Via Augusta gira

a l’esquerra per la carretera BV2154 en direcció a Ca l’Avi, i es
desvia de nou a la dreta, convertint-se en un camí que passa entremig de les Vinyes de la Salada per
girar després a la dreta per camins
enmig de ceps fins a Les Parellades (a la intersecció entre Subirats
i El Pla del Penedès). Després de
girar a l’esquerra en direcció nord,
travessa el torrent de la Font de Jui
per endinsar-se al terme de Sant
Sadurní d’Anoia. La Via Augusta
torna a entrar a Subirats, abans
d’anar en direcció a Gelida i Martorell, per Can Ràfols, a la zona de
La Foradada seguint la carretera
BV-2296, fins al polígon industrial
Can Bosc on, després de la rotonda, gira a l’esquerra, en direcció
nord-est, vorejant el polígon i després continua entre els camps del
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Pla de Ca n’Ocell fins endinsar-se
al terme de Gelida.
Observacions:
Part del recorregut de la Via Augusta coincideix amb la Carrerada
de Martorell.
HISTÒRIA
La Via Augusta és la via romana
més llarga de tota la Península Ibèrica, amb un recorregut aproximat
de 1.500 km des dels Pirineus fins
a Cadis.
Ha rebut diversos noms en funció de l’època: Via Hercúlea, Via
Heráclea, però el seu nom més
comú, Via Augusta, prové de les
rectificacions i reparacions que
l’emperador August hi va fer entre
els anys 8 i 2 aC.

Poble

Estiu 2018
Regidoria
de Joventut
Bany nocturn a Sant Pau d’Ordal i a Ordal
Durant el mes de juliol, es van realitzar les activitats
de bany nocturn, el dia 20 a la piscina municipal de
Sant Pau d’Ordal i el dia 27 a la piscina municipal
d’Ordal.

Durant l’estiu, dins de la línia de l’equipament, els
joves van proposar de poder fer un mural a la sala
de l’equipament exclusiva per a joves. Aquesta activitat s’ha estat realitzant en format de taller, en el qual
han participat diversos joves d’Ordal i que ha estat
dinamitzat per la il·lustradora Rosa Codina (@rosa_
codina) a partir d’una imatge aèria del poble pel jove
@ordalexperience (podeu visitar els seus treballs als
respectius comptes d’Instagram).

Amb aquesta activitat es pretén dinamitzar d’una manera diferent i a partir de les instal·lacions municipals
les nits d’estiu, i per altra banda també l’oferta municipal als joves, un dels col·lectius que sempre fan la
demanda d’aquesta activitat al Servei de Joventut.
El bany nocturn està organitzat conjuntament des de
la Regidoria d’Esport i la Regidoria de Joventut. Valorem molt positivament el desenvolupament de l’activitat i la bona acollida que té per part de la gent del
poble.

Taller de henna
El darrer 27 de juny a Casablanca i el 23 de juliol a
Ordal es van realitzar tallers de henna, oberts a tots
els joves del municipi, en el marc del projecte Apropa
Cultura, en una col·laboració entre Serveis Socials i
Joventut. La idea és apropar una pràctica cultural perquè els joves hi puguin interactuar i conèixer-la a fons.
El taller va tenir una explicació teòrica sobre què és la
henna, d’on prové i els seus usos. També va tenir una
part pràctica, durant la qual els joves van poder fer-se
entre ells un tatuatge.

Activitats a l’equipament juvenil
El dia 4 de juliol es va realitzar un taller de cuina saludable, en el qual els joves van preparar diverses tapetes on barrejaven aliments com fruita, verdures de
temporada i peix, tot d’una manera divertida i atractiva. Es presentaven plats de cuina freda i fàcil que
poden preparar en qualsevol moment amb el seu grup
d’amics. Tot seguit, els joves van preparar una sessió
de cinema d’estiu.
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Aprovat el reglament
de cessió d’espai de
l’equipament juvenil
Subijove d’Ordal
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Formació
Els cursos d’interès formatiu per a joves per als
pròxims mesos, que es realitzaran arreu de la comarca, són:
•1
 , 8, 15, 22 i 29 D’OCTUBRE. Avinyonet del
Penedès. FES CLICK A YOUTUBE. Durant cinc
dies, aprendràs a gravar i editar vídeos, coneixeràs com funciona el món de YouTube i descobriràs aquest canal de comunicació com un espai
d’expressió de veu pròpia on potenciar la teva
creativitat i el teu esperit crític, mostrant tot el
teu potencial.

En relació a les noves instal·lacions de l’equipament juvenil a Ordal, un grup de joves d’Ordal, conjuntament
amb el Servei de Joventut, ha estat elaborant des de fa
8 mesos una proposta de cessió d’espai per treure’n el
màxim d’ús possible, més enllà del funcionament del Servei de Joventut.
La idea és que tots els joves es puguin fer seu aquest
espai i que es puguin atendre les demandes i les necessitats que puguin tenir diversos grups, segons la seva edat,
els seus interessos... Per aquest motiu s’ha elaborat un
reglament de cessió d’espai, amb l’objectiu de regular i
crear un marc normatiu per al desenvolupament de tota
l’activitat que es generi a l’equipament fora de l’horari del
Servei de Joventut de Subirats.

•1
 7 D’OCTUBRE. Sant Llorenç d’Hortons. TALLER DE CUINA SALUDABLE: CUINA NATURISTA: pautes bàsiques per a una alimentació viva
que ens nodreix el cos i l’ànima. També per triar
la dieta que respon a la nostra consciència i, sobretot, per deixar que surti la creativitat. Aprendrem a saber què necessitem per organitzar la
cuina per a una setmana: els cereals integrals,
els llegums, el tofu, tempeh, seitan, algues, germinats, verdures, hamburgueses, pa, salses, espècies, begudes...

A grans trets, el reglament de cessió d’espai pretén regular les disposicions generals, la normativa i les sancions
en aquest règim concret fora de l’horari del funcionament
del Servei de Joventut pròpiament dit. Per tant, inclou variacions i supòsits més concrets en la matèria respecte a
reglament de règim intern genèric, però respectant-ne la
naturalesa bàsica.

• 26 I 27 D’OCTUBRE. Sant Sadurní d’Anoia.
CONDUCTOR DE CARRETÓ FRONTAL. El certificat o carnet de carretoner millora el teu currículum i les teves expectatives de treball. Amb
el carnet de carretoner pots inscriure’t a ofertes
d’ocupació com a responsable de magatzem,
operari carreter en construcció, carretoner en logística de transport de mercaderies i molts més
llocs de treball que necessiten treballadors qualificats.

D’aquest reglament destaquen principalment dos supòsits:
•E
 SPAI OBERT: L’ús de l’equipament com a espai de trobada entre els joves i d’activitats de caràcter més autogestionat. L’ús continua essent públic, es limita per edat i
el seu horari de funcionament és de divendres a diumenge de 16 a 00 h.

•
9, 16 i 23 DE NOVEMBRE. Subirats. CURS
D’INTRODUCCIÓ AL TAST DE VINS. Ets un enamorat del vi? T’agradaria saber-ne més? Aquest
és el teu curs! Et proposem tres sessions de
dues hores cadascuna on ens endinsarem en el
món del vi d’una manera divertida i amena, per
a tots aquells que tinguin curiositat i interès pel
meravellós món del vi!

Aquest espai està dirigit als joves a partir de 16 anys i es
gestiona amb el Servei de Joventut.
•E
 SPAI TEC: L’ús de l’equipament com a espai de reunió,
estudi, xerrades, presentacions d’actes... L’ús és públic
i cal entrar instància prèvia perquè se’n pugui valorar i
gestionar la cessió, com en qualsevol altre espai/material
de l’Ajuntament. Es limita per edat. No es limita ni s’especifica cap concreció, la gestió es valorarà en relació a si
la proposta tracta sobre la demanda d’una cessió puntual
o continuada.

•
14 DE NOVEMBRE. La Granada. TALLER
D’SMOOTHIES SALUDABLES. Un smoothie és
una excel·lent forma de prendre fruites i verdures
fresques, i ens el podem emportar a qualsevol
lloc. Per fer un smoothie necessitem: una base líquida (pot ser aigua, llet, iogurt o suc de fruites);
després cal afegir-hi fruites o verdures (fresques
o congelades), ingredients extres (espècies, iogurt, mantega de cacauet, llavors, xarop d’auró,
etc.) i finalment gel.

En els dos casos, caldrà tenir 18 anys o més per fer la
sol·licitud de cessió.
Per poder disposar de més informació sobre el funcionament de cessió d’espai, us podeu posar en contacte amb
el Servei de Joventut.

Per a més informació i inscripció podeu consultar
www.dinamo.cat.

També podeu trobar el reglament de règim intern i de
cessió d’espai publicat al BOP de l’Ajuntament de Subirats.
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Especial Diada 11 de Setembre
Aquest 11 de Setembre ens vam
tornar a Manifestar sota el lema
de fem la República Catalana, i,
per setena vegada consecutiva, va ser un èxit de participació, també a Subirats, on vam
organitzar quatre autocars
(dos de Sant Pau d’Ordal
i dos a Ordal). Aquesta
Diada tenia dos punts
diferents de les altres.
Primer, que aquesta
Diada era la primera
que es feia després del referèndum
de l’1 d’Octubre, i segon, i com a
conseqüència de la primera, era
la primera en què hi havia persones empresonades i a l’exili que no
hi van poder ser. Per aquests dos
punts, era una Diada per mesurar
l’estat d’ànim de la gent. Aquesta
està més decidida que mai, ja que
ara sap el pa que s’hi dona, si ens
quedem aquí.
Per tot això, us animem a assistir i
donar suport a tots els actes que
s’aniran fent en els pròxims dies,
tant en l’àmbit polític com en l’àmbit de societat civil. Estiguem atents
a la convocatòria d’actes del primer
aniversari de l’1 d’Octubre.

SALUT I REPÚBLICA
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Servei de Suport Acadèmic
El Servei de Suport Acadèmic que
es realitza en els darrers anys, i en
alguns dels nuclis en els darrers
mesos, iniciarà el període d’inscripció el 17 de setembre i començarà el curs escolar 2018/2019 el
dia 1 d’octubre. Les inscripcions
resten obertes durant tot el curs,
subjectes al nombre de places.
Recordem que el servei es duu a
terme en els següents nuclis i espais i que depèn de cada família la
combinació que vulgui fer, ja que
és un servei municipal.

Regidoria
de Gent Gran

•S
 ant Pau d’Ordal: Cada dilluns
de 17 a 18:30 h a les Escoles
Velles
• Ordal: Cada dimecres de 17 a
18:30 h al Subijove d’Ordal
• Casablanca: Cada dilluns i dimecres de 17 a 18:30 h

fer grup i desenvolupar les seves
capacitats de participació i arrelament al territori. També són espais
de cooperació i ajuda mútua on
es creen llaços de col·laboració. El
que es pretén és utilitzar els recursos que té el municipi per apropar
serveis als joves.

Les aules d’estudi són espais on
els joves compten amb el suport
d’una monitora que contribueix
a dinamitzar l’estudi, però també
són espais de trobada i coneixença
entre els joves, amb l’objectiu de

Si esteu interessats/des en la
inscripció en aquest servei, us
demaneu que us poseu en contacte amb el Servei de Joventut
per rebre més informació i inscriureu-vos-hi.

Presentació del curs 2018/2019
d’activitats continuades
per a gent gran

El dissabte 29 de setembre l’alcalde de Subirats, el senyor Pere Pons, i la regidora de Gent Gran, la senyora
Àngels Pinyol, van presentar a la plaça de Subirats de
Sant Pau d’Ordal el curs 2018/2019 d’activitats per a
la gent gran. Entre les 10 i les 12 es van fer diverses
activitats amb la participació dels professionals que
participaran durant el curs. Les activitats continuades
són aquelles que es desenvolupen un o dos cops per
setmana en diversos nuclis de població al llarg del
curs. És el cas de l’equip multidisciplinari “Millora’t per
a la millora de les capacitats cognitives”, que va impartir in situ un taller amb disciplines combinades; i la
Rosa Maria Olivella, que va dinamitzar una classe de
gimnàstica suau oberta a tothom entre les 10 h i les
11 h. També hi va ser la Carme Massana, que condueix
les classes d’estimulació cognitiva a Sant Pau durant
el curs, i la tècnica de gent gran de l’Ajuntament, la
Neus Arnan, que coordina les activitats, i imparteix
l’estimulació cognitiva en alguns nuclis. Durant el curs
també es desenvolupen activitats puntuals, com ara
cursos d’smartphone, sortides al teatre, xerrades informatives, tallers artístics… Els horaris i els espais de
les activitats continuades es poden consultar al web
de l’Ajuntament i les puntuals a les cartelleres.

des per l’entitat; i en Martí Cruells, d’espai del Kor, que
va parlar del grup GAM de Subirats i sobre l’adaptació
emocional al fet de fer-se gran.
La gent gran del municipi va poder conèixer o retrobar
personalment els professionals que intervindran més
directament en el pròxim curs i van poder compartir la
festa amb la família.
La festa es va desenvolupar en horari d’obertura de
l’Ajuntament i, per tant, va ser una bona ocasió per
inscriure’s a les activitats i fer el pagament de la quota
de gimnàstica en el cas que es facin dues classes setmanals.

A la presentació del curs també hi havia l’associació
Subigran per explicar les properes sortides organitza-
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15 anys de dinamització de la gent gran

amb el seu grup Te Ori Poeura, balls de la polinèsia, a
l’escenari obert del matí.

El dissabte 30 de juny es va celebrar del quinzè aniversari
del Projecte de Dinamització de la Gent Gran de la Diputació de Barcelona i el vintè aniversari de la Mostra Activa
del Consell Comarcal. És en el marc del Programa de Dinamització de la Gent Gran que un centenar de municipis
de la demarcació de Barcelona coordinen i desenvolupen
cada any centenars d’activitats, a més de donar suport als
casals i a les associacions de gent gran. A Subirats aquest
programa funciona des del seu inici gràcies al continuat
suport que ha rebut des de la Regidoria de Gent Gran.

Durant tota la Jornada els participants es van divertir amb
els jocs gegants de Festa i Fusta, van poder visitar diverses exposicions, acompanyar les visites guiades pel municipi i les cercaviles, assistir a diverses conferències i la
lectura de contes de la campanya “Tracta’m bé”, participar
en els reptes del grup Millora’t o d’Espai del Kor, o la tómbola de la FATEC, entre moltes altres propostes, o veure
el vídeo d’aniversari del Programa de Dinamització de la
Gent Gran que trobareu al següent enllaç: https://www.
youtube.com/watch?v=OrnbKbVjySk&feature=youtu.be.

Unes 400 persones de 33 municipis de l’Alt Penedès, de
l’Anoia i del Baix Llobregat van participar en la celebració
del programa. Des de diversos nuclis de Subirats es van
desplaçar amb autocar a Sant Quintí de Mediona (municipi
que va acollir la celebració) trenta persones. L’alcalde, Pere
Pons, i la regidora de Gent Gran, Àngels Pinyol, els van
acompanyar durant tot el matí, en què van visitar la Fira
d’Entitats al nucli històric.

L’acte institucional, que va tenir lloc al pavelló municipal,
va comptar amb la participació de la vicepresidenta segona i responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, l’alcalde de Sant
Quintí de Mediona, Pol Pagès, i el president del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

El municipi de Subirats va tenir una implicació directa en
l’organització d’aquesta celebració, ja que la tècnica de
gent gran es va fer càrrec de bona part de la coordinació
i l’organització de la Jornada, juntament amb tècniques
d’altres municipis del Projecte de Dinamització, tècnics de
la Diputació i personal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. A més a més, la coral Llebeig de Sant Pau d’Ordal va participar en l’escenari de tarda i la veïna de la
urbanització de Can Rossell Danielle Baggen va ballar

Durant la seva intervenció, Meritxell Budó va destacar que
“el programa és un enfocament preventiu i positiu de l’envelliment” i va afegir que “com a societat tenim el repte de
garantir un envelliment actiu que reconegui la gent gran
com a actor principal per fer-ho possible”. És en aquest
sentit que la veïna de Sant Pau Conxita Edo va rebre un
homenatge com a persona gran amb mèrit.

Sortida del Subigran
a Osona
El dissabte 8 de setembre un grup de més
de 40 persones de Subirats van visitar Santa
Eugènia de Berga i el màgic Món del Tren i la
Gleva, en una sortida amb autocar organitzada
pel Subigran. Les visites i el dinar van ser molt
ben valorats pels participants, que van tornar
molt contents. Malauradament, el mirador al
pantà de Sau estava molt atapeït d’arbres i hi
havia la visió molt tapada. Els més àgils van
caminar una mica més amunt per tenir una
bona panoràmica. L’excursió es va cloure davant la presó de Lledoners, on els participants
van entonar Els segadors i crits de llibertat en
solidaritat amb els presos polítics.
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Homenatge el 30 de juny a la Conxita Edo
El dissabte 30 de juny Conxita Edo Raventós, veïna de Sant
Pau d’Ordal i jutgessa de pau del municipi de Subirats, va
rebre un homenatge com a persona gran amb mèrit per la
seva trajectòria i implicació en entitats culturals i socials,
com la coral Llabeig o el Subigran. L’homenatge es va fer
en el marc del quinzè aniversari del Projecte de Dinamització de la Gent Gran de la Diputació de Barcelona i el vintè
aniversari de la Mostra Activa del Consell Comarcal. Li va
fer entrega de la placa commemorativa Pol Pagès, alcalde
de Sant Quintí de Mediona (municipi on es va fer la celebració), acompanyat pel president del Consell Comarcal,
Xavier Lluch, i la vicepresidenta segona de la Diputació de
Barcelona i responsable de l’Àrea de la Gent Gran, Meritxell Budó. L’elecció de les persones grans amb mèrit va a
càrrec de la Junta Permanent de la gent gran del Consell
Comarcal. Conxita Edo va ser escollida juntament amb Teresa Boada Vendrell, de Sant Cugat Sesgarrigues, i Eulàlia
Gabarró Velasco, de Vilafranca del Penedès, entre diverses
candidatures comarcals.

Regidoria
d’Igualtat i
Ciutadania

Cinema amb valors: drets de les dones
i dret al treball

La Regidoria d’Igualtat i Ciutadania ha organitzat dues sessions
de cinema amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència contra les Dones, que se
celebrarà el 25 de novembre.
Les veus de les dones i els seus
drets massa sovint no són escoltats en el cinema i en els mitjans
de comunicació. Tot i ser la meitat de la població, les dones no
compten amb les mateixes condicions de treball ni oportunitats
per desenvolupar la seva vida de
la mateixa manera que ho fan els
homes. Aquestes oportunitats són
generalment inferiors, i encara més
desiguals en funció de l’entorn cultural, social i ètnic.
Els audiovisuals són una eina per
reflexionar i sensibilitzar la societat d’aquest fet, i per això s’han organitzat dues sessions els pròxims
dies 9 i 16 de novembre.

Les dues sessions de cinema començaran a les 19.30 h i es faran
al local Subijove d’Ordal. Les sessions consten de tres parts: una presentació del film, del seu context
històric i social, la projecció d’una
pel·lícula amb valors i d’una dinamització d’un debat final on les
persones assistents reflexionaran
sobre el tema de cada sessió.

Divendres 9 de novembre, LES
COSTURES DE LA PELL. Sinopsi:
La Bharathi i la Yumuna viuen a
Bangalore, a l’Índia, i s’han passat
la vida cosint per a les grans multinacionals del sector tèxtil que om-
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plen els armaris de mig món. Com
altres dones, han decidit no tenir
por i lluitar per assolir un futur
digne.

Divendres 23 de novembre,
JOANA BIARNÉS, UNA ENTRE
TOTS. Sinopsi: La desconeguda
història de la primera fotoperiodista espanyola. Una pionera que a
través de la seva mirada va captar
els canvis de la societat espanyola
en les dècades dels 60 i 70.
Us animem a participar-hi! L’entrada és lliure i gratuïta.
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Presentació de la nova identitat visual
de l’Ajuntament de Subirats
Regidoria de
Comunicació
A principis d’any es va encarregar el treball de creació d’un manual d’identitat visual per recollir els elements gràfics i les seves normes d’aplicació, a fi efecte que
serveixi d’eina eficaç per controlar tots aquells aspectes que permeten garantir la
coherència de la identitat visual de la corporació.
L’actualització de la identitat visual de l’Ajuntament de Subirats s’ha basat en dues
premisses concretes: obtenir uns originals eficients, que permetin un ús adequat
als sistemes visuals, comunicatius i de reproduccions actuals, i segona, respectar
els elements heràldics que, fins a l’actualitat, han servit per representar l’Ajuntament.
La imatge ha estat realitzada pel professor associat de la Universitat de Barcelona,
Jesús Fariñas Lopez, també professor de projectes al Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA). Aquest treball serà motiu d’una sessió extraordinària
en el context d’un projecte d’identitat visual, en el Grau de Disseny de la Facultat
de Belles Arts a la mateixa Universitat de Barcelona.
El resultat d’aquest treball i, per tant, la nova identitat visual de l’Ajuntament de
Subirats, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local del 12 de setembre de
2018, actualment es troba en exposició per a possibles al·legacions i es presentarà a la ciutadania el dissabte 20 d’octubre al matí a la Sala de Plens.

Regidoria
de Benestar
Social

Adjudicació dels dos habitatges
dotacionals públics d’Ordal

El mes de juliol es van adjudicar els dos habitatges
dotacionals ubicats a Ordal.

L’edifici, situat al carrer Mossèn Isidre Solsona d’Ordal,
consta d’un pis en planta baixa i un primer pis.

Un cop finalitzat el tràmit d’adjudicació del dret d’ús
d’aquests habitatges, es va citar les dues persones que
han resultat adjudicatàries perquè l’alcalde, Pere Pons, i
la regidora de Benestar Social, Àngels Pinyol, els lliuressin les claus dels seus respectius habitatges.

La cessió d’ús d’aquests habitatges té una durada de
tres anys, prorrogable d’any en any, fins a un màxim de
cinc anys, sempre que es mantinguin els requisits per
al seu atorgament i es respecti l’ús de funcionament.
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Apropa’t a la diversitat
El dijous 7 de juny, a l’escola
Subirats de Lavern es van realitzar dues activitats que van ser
dirigides als alumnes de Cicle Superior i els alumnes de Cicle infantil i inicial: la xerrada Els joves
immigrants i les seves vivències i
el taller Tatuatges de henna (respectivament).
En la xerrada es va parlar de diferents experiències de persones
que tenen a veure amb la immigració de forma directa o indirecta. L’Asmae, una jove immigrant marroquina que va arribar
a Catalunya quan tenia 18 anys,
va explicar el trajecte que va fer,
les dificultats amb què es va trobar, la seva adaptació a la vida
d’aquí, la seva integració...
La Nawal, una jove catalana filla
d’immigrants marroquins que,
tot i ser nascuda a Catalunya,
està considerada immigrant, va
patir “bullying” quan es va posar
el mocador als 14 anys. Actualment forma part d’una entitat
feminista i ensenya el castellà a
immigrants menors que han arribat a Catalunya de forma il·legal.

Cal dir que els alumnes de cicle
superior van estar molt interessats i es van mostrar molt curiosos per les experiències d’aquestes dues noies.
Tant els alumnes de cicle infantil i inicial com els seus professors van gaudir moltíssim de tots
aquells dibuixos i tatuatges que
van fer a les mans, als braços i
als peus.
Aprofitant el bon temps d’estiu,
els dies 25 de juny i 23 de juliol, els joves d’Ordal i Casablanca

van passar la tarda fent els tatuatges de henna. El taller es va
iniciar amb una petita presentació en PowerPoint per donar a
conèixer aquesta planta: el seu
simbolisme, la seva història, els
usos decoratius sobre la pell...
A Casablanca, a part dels joves,
hi van assistir les mares també
que van fer uns magnífics tatuatges. La participació, tant dels
joves com de les mares, va ser
amb molt d’èxit.
Redacció Asmae Abriouel

Sabies que:
La henna és un producte natural de bellesa. Es va estendre per les cultures orientals i musulmanes, emprant-se en ocasions especials com casaments, batejos, festes del xai, etc. La henna
constitueix un símbol d’alegria que s’aplica a través de dissenys florals refinats. A més, es fa
servir per pintar i hidratar els cabells.

La Festa del Xai
què habitualment en aquesta diada es sacrifica aquest
animal.

El 21 d’agost, la comunitat musulmana va celebrar una
de les festes més destacades del seu calendari religiós:
l’Aid al Adha o Festa del Sacrifici, també coneguda
com la Festa del Xai. És una jornada familiar que commemora el sacrifici d’Abraham.

La tradició mana que, el desè dia del dotzè més lunar
musulmà, cada família mati un xai per recordar el sacrifici d’Abraham, que Déu posà a prova demanant-li que
li oferís el seu únic fill. A l’últim moment, Déu el dispensà de consumar el sacrifici, segons el que diu l’Alcorà.
En efecte, quan Abraham es disposava a degollar el fill,
Déu, satisfet de la seva fe, el va aturar. Aleshores Abra-

La Festa del Sacrifici és el nom d’una de les dues festes principals del calendari islàmic. En àrab es coneix
pel nom d’Aid al Adha. A casa nostra, aquesta celebració es coneix popularment com la Festa del Xai per32
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2- El ritual previ al sacrifici de l’animal: La persona
que realitza el sacrifici ha d’expressar la seva intenció de matar l’animal per un fi justificat, no tan sols
pel desig d’aniquilar l’animal. Posteriorment, abans
de degollar-lo, ha de pronunciar la frase “Bismil·lah
wa Al·lahu Akbar” (En el nom d’Al·là, Ell és el més
gran).

ham va sacrificar un xai en comptes del fill Isaac. L’Aid al
Adha marca la fi del Haj, el pelegrinatge que anualment
fan centenars de milers de musulmans a la Meca.
La Festa del Sacrifici és una de les jornades més especials de l’any per als musulmans. És el primer d’un
període de quatre dies anomenat ayyam al tashriq, al
final del qual els pelegrins que han fet el pelegrinatge a
la Meca abandonen aquesta ciutat.

3- E
 l sacrifici: La persona que realitza el sacrifici ha de
fer un tall a la part davantera del coll, procurant que
quedin seccionades les venes jugulars, la tràquea i
l’esòfag. L’animal s’ha de deixar dessagnar de manera completa.

La jornada s’estructura fonamentalment en tres parts:

• L’oració: El dia s’inicia de bon matí, poc després de
la sortida del sol, amb una pregària ritual que acostuma a esdevenir una de les més multitudinàries de
tot l’any. En el transcurs d’aquesta pregària, l’imam
que la dirigeix pronuncia un discurs anomenat jutba.
Habitualment en la jutba, entre altres qüestions, hom
acostuma a recordar el significat del sacrifici ritual i
del pelegrinatge que se celebra aquell dia.

La Festa del Xai a Catalunya

Marroquins, gambians, senegalesos i pakistanesos són
algunes de les comunitats que celebren aquesta festa,
que té un caràcter marcadament familiar i de grup. Es
viu en comunitat i és un dia alegre durant el qual la
reconciliació és un element destacat. L’Aid al Adha és el
moment de perdonar i deixar enrere les desavinences.

• El sacrifici: Únicament quan hagi finalitzat l’oració,
hom pot procedir a dur a terme el sacrifici ritual. La
tradició diu que la persona encarregada de fer-ho
hauria de ser el cap de família, però també és possible encarregar aquesta tasca a un altre musulmà. Avui
dia, és freqüent que molts musulmans encarreguin el
sacrifici al seu carnisser de confiança.

Gent al carrer, nens i nenes amb vestits nous... Ho vam
veure en barris amb població musulmana durant la jornada, tot i que les celebracions poden durar diversos
dies mentre s’espera el retorn dels parents i amics que
hagin anat en peregrinació a la Meca.
Durant aquest temps, les famílies van a casa dels seus
parents, i cadascú ofereix, com és tradicional, una part
d’aquesta carn amb un got de te calent. Les mares, a
més a més, muden la canalla, preparen la casa per a
l’arribada dels convidats, fan les pastes i preparen els
menjars.

• La celebració familiar: Un cop sacrificat l’animal,
s’acostuma a organitzar un gran àpat familiar. De l’animal sacrificat, la tradició diu que la família només se
n’ha de quedar una tercera part. La resta ha de ser repartida entre les persones necessitades i entre veïns,
amics i coneguts.

*Abraham és el patriarca del Judaisme, reconegut pel
Cristianisme i un profeta molt important de l’Islam.
La història de la seva vida és relatada al llibre del
Gènesi i a l’Alcorà.

El ritual islàmic del sacrifici està compost de diferents
parts:

1- La col·locació de l’animal: Cal situar l’animal que
serà sacrificat en direcció a la Meca i col·locar-lo
sobre el seu costat esquerre.

Monografia redactada per Asmae Abriouel
Fonts: diferents ajuntaments de Catalunya
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Poble
T’agradaria saber més sobre la henna?
Henna és el nom àrab d’un tint vegetal que s’obté de
les fulles seques i moltes d’un arbust anomenat alquena. Aquesta planta creix en zones humides del nord
d’Àfrica i el sud d’Àsia i és molt popular entre les dones
dels països islàmics per donar to al cabell i tenyir ungles, puntes dels dits i parts dels peus.
L’ús de la henna es remunta almenys a cinc mil anys. Es
creu que va començar a usar-se a l’antic Egipte i des
d’allà es va estendre el seu ús a altres països del nord
d’Àfrica i Orient Mitjà fins arribar a l’Índia. S’han trobat
mòmies amb restes de decoracions de henna, pintures
rupestres on es veu una princesa amb les mans i els
peus decorats amb henna.
Durant segles s’ha utilitzat per tenyir la roba, però el
seu ús més habitual era per tenyir els cabells i fer decoracions corporals en forma de tatuatges a les mans i
als peus. Per tant, es tracta d’un tint natural amb color
marró ataronjat molt utilitzat per realitzar tatuatges
temporals i tints per als cabells. Usada com a tint per als
cabells, aporta un lleuger tint vermellós i a més té les
característiques de ser antifúngica, antipolls i antibacteriana. Usada sobre la pell, permet realitzar tatuatges
temporals d’un color marró vermellós.

Una part important de les cerimònies nupcials islàmiques, hindús i jueves sefardites és la decoració amb
henna de les mans i els peus de la núvia.
Al Marroc, on aquesta celebració dura tres dies, la primera nit és la festa on es farà un ritual a casa de la
núvia en el qual es reuniran les familiars i amigues per
xerrar i ballar, mentre una tatuadora de henna professional realitza els tatuatges.

Convocatòria d’ajuts per al transport
a les persones amb mobilitat reduïda
Aquesta convocatòria del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès va dirigida a la concessió d’ajuts per
a transport de les persones amb
mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, per a l’assistència
a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball, que no
disposen de transport públic o
no puguin utilitzar-lo per impediments de salut, prèvia justificació
mèdica i/o a proposta del director del centre. Els ajuts correspondran a la despesa realitzada
en l’any 2017.
El servei de transport pot ser
en vehicle propi o col·lectiu, es
configura com un servei porta a
porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat, persones

grans amb problemes de mobilitat i/o amb dependència, a fi
i efecte que puguin accedir als
centres de recursos que permetin garantir la seva integració en
l’entorn.
Queden exclosos de ser objecte
d’ajut els serveis següents:
- L’accés als serveis sanitaris
- L’accés a serveis sociosanitaris
- L’accés a serveis de rehabilitació funcional
- L’accés a activitats culturals
Les sol·licituds es podran fer:
1. A
 l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca
del Penedès), en horari d’oficina de 9 a 14 hores, en un
model normalitzat, que estarà
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a disposició de les persones
interessades a la mateixa oficina, o a través d’internet al
web del CCAP www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits
i gestions/Ciutadania/Benestar Social.
2. Telemàticament a través d’internet al web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.
ccapenedes.cat) a l’apartat de
Tràmits i gestions/Ciutadania/
Benestar Social.
Termini:
El termini de presentació de sol·
licituds serà del dia 1 al 26 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.
Qualsevol sol·licitud fora de termini no serà admesa.

Poble

Regidoria
de Turisme
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Passejada per la capital de la vinya
en època de verema

“Passejada per la capital de la vinya en època de verema” ofereix un recorregut guiat per un tram de les
Rutes Vitivinícoles de Subirats, l’itinerari del Mirador i
de l’Aigua, entre l’Oficina de Turisme i el Miravinya La
Bardera.
El recorregut té una distància de sis quilòmetres i és
d’agradable realització i poca complexitat, pensada
per gaudir en família i amb amics. Durant la passejada es podran descobrir els secrets que els pagesos
de Subirats han guardat durant tants anys, així com
les singularitats de les masies que trobarem durant
la ruta.
La passejada s’inicia a l’estació de tren de Lavern, des
d’on es pot arribar amb tren o amb cotxe, i finalitza a
l’Oficina de Turisme amb una degustació d’una copa
de cava.

L’Oficina de Turisme us proposa al setembre una nova
passejada per viure el paisatge vinícola de Subirats.
L’inici de la verema és una bona època per visitar el
municipi i contemplar el paisatge de la vinya, conèixer
els treballs del camp i descobrir les varietats que es
cultiven al Penedès.

Més informació i reserves a info@turismesubirats.cat.

Bona acollida per part del públic dels concerts
del XVI Festival Música a les Vinyes
Un any més, Subirats ha estat present
en el circuit de petits festivals d’estiu
a Catalunya amb una programació
de músics de qualitat. Enguany han
pujat als escenaris del Festival el trio
Alabau, Bardagí i Garrobé; Albert
Sanz & Pau i Arnau Figueres i Elisabet
Raspall Quintet, amb la col·laboració
de Màrius Serra. Tots artistes de primer nivell que han fet gaudir el públic assistent amb vetllades musicals
en directe, que es completaven amb
un maridatge final de préssec d’Ordal i cava dels cellers participants.
Els concerts van començar a la Finca
Molí Coloma, al juny, amb la primera presentació de la programació
del festival que va acollir Bodegues
Sumarroca. Les actuacions van continuar el juliol amb els dos concerts
del Festival de Música a les Vinyes al
recinte emmurallat del Palau Gralla a
Torre-ramona. Tots tres concerts han
rebut un total de 650 espectadors,
persones vingudes de Subirats i d’altres parts del Penedès i de Catalu-

nya i alguns de l’estranger, un públic
fidel, que any rere any es reuneix per
gaudir dels espectacles, atrets per la
singularitat i la màgia de l’entorn i la
qualitat de les actuacions. Enguany, a
part de la bona música, els assistents,
han pogut visitar el nou espai cultural
de l’artista de Subirats Cathrine Bersgurd, amb obres seves i de la Maria
Assumpció Raventós, i fer un tast de
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vi amb una tapeta elaborada amb
melmelada de raïm Vinyet.
Donem les gràcies a totes les persones, empreses i entitats col·
laboradores que han fet possible la
setzena edició d’aquest fantàstic festival, en especial l’Eduard Codina i la
família Bori de Fortuny.

Poble
Llopart obté el reconeixement de les Flandes dels
Casots com a Paratge Qualificat
dins la Denominació d’Origen Protegida Cava

Felicitem Caves Llopart per la
bona feina i el reconeixement d’un
nou Paratge Qualificat del Cava
anomenat les Flandes dels Casots.
Aquest reconeixement d’excel·
lència forma part del segment
prèmium del cava que, des del
Consell Regulador, s’està donant
a conèixer tant a escala nacional
com internacional, amb accions
de promoció dirigides als principals prescriptors. La categoria Paratge Qualificat és el cava obtingut d’un vi produït amb raïm d’un
paratge determinat, les condicions edàfiques i microclimàtiques

pròpies del qual, amb uns criteris
de qualitat en la seva producció i
elaboració, han propiciat un cava
de característiques singulars.
El nom del paratge les Flandes
dels Casots ens situa en un reducte format per un amfiteatre
de vinyers, elevat sobre parets
verticals de roca calcària de més
de 12 metres d’altura, de l’època
del Miocè (20 milions d’anys). En
aquest lloc es donen unes característiques úniques, privilegiades
i perfectes per a la producció de
raïms amb l’expressió més gran de

la singularitat del lloc d’on procedeixen. Les Flandes dels Casots és
un paratge envoltat d’un immens
pulmó de bosc mediterrani de pi
i alzines amb una gran biodiversitat i on predominen infinitat de
plantes aromàtiques. Se situa en
una zona amb una altitud de 380
metres, uns 200 metres més elevat
que la plana o depressió del Penedès, i amb una orientació nord en
ombria. Les hores d’insolació són
limitades, amb un accentuat contrast de temperatura dia-nit. Tots
aquests factors afavoreixen un alt
nivell de maduració de la pell i una
molt bona acidesa del raïm. Les vinyes de macabeu, xarel·lo i parellada d’aquest paratge es van plantar
en vas entre els anys 1954 i 1978
i actualment tenen entre 40 i 65
anys. El seu cultiu, com totes les
vinyes de l’Heretat de Llopart, és
amb certificació ecològica i es duu
a terme mitjançant els mètodes
més ancestrals, evitant al màxim
l’ús de maquinària pesant.
Amb aquesta nova incorporació
són tretze els Paratges Qualificats
reconeguts per complir amb l’estricte plec de condicions imposat
pel Consell Regulador del Cava.

Subirats present
a la 4a Nit de l’Enoturisme de Catalunya
El dijous 5 de juliol del 2018 es va celebrar la 4a Nit de
l’Enoturisme de Catalunya al Castell de Remei (Lleida),
en la qual es van lliurar els Premis d’Enoturisme. L’acte, organitzat per la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, va comptar amb la consellera
d’Empresa i Economia, Maria Àngels Chacón.
Enguany els premiats en cadascuna de les tres categories han estat: Abadal (DO Pla de Bages) en la categoria de cellers; la Cuina de l’Empordanet (DO Empordà)
en la categoria d’allotjaments i restauració, i Viemocions-Sapienstravel SL, en la categoria d’experiències
i innovació. Destaquem especialment les empreses de
Subirats Albet i Noya i Cal Blay Gastronomia, que van
rebre una merescuda menció especial com a finalistes
en les categories de cellers i allotjaments i restauració,
respectivament. A tots ells, l’enhorabona!
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Fem Camí’18 passarà per Sant Pau d’Ordal
a l’octubre
2018 es tasta el paisatge, la gastronomia i la cultura de l’Alt Penedès, en
tres dies farcits de vivències, del 12
al 14 d’octubre.
Aquesta iniciativa està coordinada
per l’entitat PAS- Amics del Camí, una
associació a Catalunya que acull particulars, allotjaments i restaurants de
la ruta, ajuntaments, entitats i associacions que volen col·laborar a fer-ho
possible.

El 13 d’octubre Fem Cami’18 passarà per Sant Pau d’Ordal, on es visitarà el poble, l’obrador de mel Can
Mallofré i el celler Albet i Noya.
Fem Camí és un nou esdeveniment
anual amb una proposta cultural que

ofereix la possibilitat de conèixer el
paisatge, la gastronomia, amb el tast
de productes de la terra, i la cultura, amb les visites al patrimoni, tallers del folklore català, i els concerts
programats de diferents comarques
o illes dels Països Catalans. Aquest

L’objectiu de Fem Camí és el coneixement de la història, la cultura, el paisatge de tots els territoris de parla
catalana, incloses les Illes Balears i
el País Valencià. És un projecte col·
laboratiu, sense ànim de lucre, que
està pensat per a públics de totes les
edats. Aquest any el Camí passa pel
Penedès, i concretament aquesta tardor per Subirats. Trobareu més informació al web www.elcami.cat.

El Mercat del Préssec d’Ordal
als mitjans de comunicació

La temporada del préssec d’Ordal
ha arribat al seu final, cada cap de
setmana, durant els mesos d’estiu,
el poble de Sant Pau d’Ordal s’ha
convertit en un pol d’atracció per
a milers de visitants que venen a
comprar préssecs. El Mercat ha tingut una gran afluència de visitants
de diferents parts de Catalunya, i
el maridatge de préssec amb cava
s’ha fet més popular entre els assistents. Cada cap de setmana hi
ha hagut cues de gent per comprar

préssecs i fer el tast. 400 degustacions per dia ha estat la mitjana
d’enguany, que han arribat a les
600 degustacions en dies puntuals.
La promoció del municipi i la qualitat del préssec d’Ordal han estat
presents als mitjans de comunicació. A continuació esmentem algunes aparicions d’aquest 2018: En
l’especial de turisme de les comarques de Barcelona Quèfem?, de
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La Vanguardia; i en la campanya
conjunta de comunicació del Penedès, amb falques de ràdio a RAC 1
i RAC105. A la Televisió Espanyola (La1), en el programa Espanya
directe, on el productor Josep M.
Olivella, de l’Associació del Préssec d’Ordal, va parlar de les propietats d’aquesta fruita. En el mateix programa, Pere Massana, del
restaurant Cal Pere del Maset, va
cuinar en directe un plat amb gall
negre del Penedès i préssec d’Ordal. També el president de l’Associació de Productors del Préssec
d’Ordal, Josep Ràfols, va parlar
amb el periodista Ricard Ustrell de
les propietats del préssec d’Ordal
al programa El suplement de Catalunya Ràdio. Al juliol, el Mercat del
Préssec d’Ordal va aparèixer en
directe al diari digital Eix Diari, en
un reportatge en què la regidora
de Turisme, Àngels Pinyol, i el periodista Ramon Filella van passejar
per la plaça Subirats, conversant
amb les persones que fan possible
l’autenticitat d’aquest Mercat.

Poble
Fomentar les bones pràctiques
per a un turisme sostenible amb Life Clinomics
El projecte europeu Life Clinomics proposa posar en marxa
nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com d’empreses de determinats sectors, per disminuir-ne la vulnerabilitat, de forma que s’anticipin als impactes climàtics i augmentin la seva resistència,
millorant la seva competitivitat i augmentant l’ocupació.
El programa es desenvolupa a la comarca de l’Alt Penedès,
a la reserva de la biosfera del Montseny i a la reserva de
la biosfera de les Terres de l’Ebre, i actua en sectors econòmics com l’agroforestal, el pesquer i el turístic, sectors
vinculats al medi natural, i amb vulnerabilitats i oportunitats significatives davant el canvi climàtic.

sobre l’adaptació al canvi climàtic i crear consciència en
els agents locals a favor de l’adaptació.
El projecte Life Clinomics ha estat finançat amb el suport
de la Comissió Europea. La seva coordinació al territori va
a càrrec de la Diputació de Barcelona i té com a socis el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la Cambra de Comerç
de Barcelona, l’Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya, el
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre,
CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya i Unió de Pagesos.

Al llarg d’aquest any i fins al gener del 2019 s’organitzen
més de 20 cursos als territoris destacats, amb l’objectiu
de promoure la implicació de les entitats locals creant òrgans de participació territorials, elaborant estudis i dissenyant eines que serveixin per augmentar el coneixement

Agents locals d’altres administracions visiten Subirats
per conèixer la nostra aposta pel turisme sostenible
tació del turisme al canvi climàtic: com es pot impulsar des
de les administracions locals”
El contingut del programa es va estructurar en dues sessions, una al matí i l’altra a la tarda. La primera es va dur
a les instal·lacions del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
va tractar de diferents ponències per difondre noves estratègies i projectes centrats en el canvi climàtic i l’adaptació
del sector turístic. La segona, es va desenvolupar a Subirats amb una visita tècnica per conèixer el nostre projecte
de revalorització de la destinació turística de Subirats en
un model de turisme de qualitat i sostenible. Durant la
visita els tècnics van visitar les noves instal·lacions de l’Oficina de Turisme i l’equipament per al lloguer de bicicletes
EnoBiCiNGPENEDÈS a l’estació de tren de Lavern, i van
iniciar una experiència d’enoturisme i turisme sostenible
amb guia i bicicleta elèctrica Bikemotions fins al celler ecològic Albet i Noya, per conèixer les mesures d’adaptació
al canvi climàtic.

El 12 de juny Subirats va rebre tècnics d’altres municipis
de la província de Barcelona que van atendre una sessió
formativa del projecte Life Clinomics, centrada en “L’adap-

Nova imatge gràfica
per al Subirats Tasta’l
L’alumna Sara Sintes, del curs 2017/18 de gràfica
audiovisual de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, és
la guanyadora de la nova imatge gràfica del Subirats
Tasta’l. La imatge ha estat triada pel Consistori en
la darrera reunió del Consell de Turisme de Subirats
entre els cinc treballs finalistes realitzats pels alumnes
de gràfica audiovisual i gràfica impresa. El disseny de
la nova imatge s’utilitzarà en els diferents elements de
comunicació, difusió i senyalització de l’esdeveniment.
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Primera reunió del
Consell de Turisme a les
instal·lacions de l’estació
de tren de Lavern

EnoBiCiNGPENEDÈS
obté el distintiu de Punt
d’Informació Turística
El dimecres 4 de juliol es van lliurar, a la seu d’EnoturismePENEDÈS, a Vilafranca, els distintius de Punt d’Informació
Turística, amb la presència del diputat adjunt de Turisme,
Pere Regull, i el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Sergi Vallès.

El dimarts 17 de juliol es va realitzar la primera reunió del
Consell de Turisme de Subirats al nou emplaçament de
l’estació de tren de Lavern. Des de la constitució d’aquest
òrgan, l’any 2017, les reunions es realitzaven a la Sala de
Plens de l’Ajuntament; ara amb les obres finalitzades es
realitzen a la renovada Oficina de Turisme de Subirats.

EnoBiCiNGPENEDÈS, equipament destinat al servei de lloguer de bicicletes ubicat a l’estació de tren de Lavern, ha
obtingut aquest reconeixement en completar el programa amb èxit. L’acte d’entrega va agrupar diferents establiments i serveis de l’Alt Penedès que recollien també
la placa com a nous participants en aquest programa.
Aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona, amb el suport d’EnoturismePENEDÈS, busca oferir eines i recursos
per a la millora de la qualitat i l’atenció turística al visitant
a la nostra comarca.

El Consell de Turisme de Subirats es va crear com a òrgan
de caràcter consultiu i de participació sectorial en les qüestions de turisme. A principi de l’any passat, va agafar el relleu del Patronat Municipal de Turisme de Subirats després
de la seva dissolució a finals del 2016. L’objectiu és facilitar una via de diàleg permanent, de consulta i assessorament en temes de turisme entre els sectors públic i privat.

Cellers Carol Vallès acull l’acte acadèmic de l’Escola
Municipal d’Art Arsenal
El dijous 21 de juny, Cellers Carol
Vallès va acollir l’acte acadèmic dels
projectes finals dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art Arsenal en les
especialitats de gràfica audiovisual,
gràfica impresa i joieria artística. Un
total de 15 alumnes, 3 de gràfiques
audiovisual, 8 de gràfiques impresa i
4 de joieria artística, van defensar els
seus projectes que han desenvolupat durant el segon quadrimestre del
curs. El motiu de fer l’últim acte lectiu del curs 2017-2018 en un celler
del municipi ve de la col·laboració de
l’Ajuntament de Subirats amb l’Escola Municipal d’Art Arsenal en la creació de la nova imatge gràfica de la
mostra de vins, caves i productes de
la terra Subirats Tasta’l, que a finals
de novembre es realitza a Sant Pau
d’Ordal. Els alumnes del grau superior de joieria, gràfica impresa i gràfica audiovisual de l’Escola Municipal
d’Art Arsenal de Vilafranca del Pene-

dès van presentar a la cava els seus
projectes creats per al Subirats Tasta’l, acompanyats de familiars, professorat, la regidora de Turisme de
l’Ajuntament de Subirats i personal
tècnic dels ajuntaments de Subirats i
Vilafranca. L’acte es va completar amb
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l’exposició dels treballs al celler i la
degustació d’una copa de cava. Per
l’Escola d’Art Arsenal i l’Ajuntament
de Subirats ha estat una gran experiència poder fer aquest acte acadèmic
en un entorn tan magnífic com és Cellers Carol Vallès.

Racó de les entitats
Club Esportiu Subirats
Fa cinc anys un grup de pares i mares vam començar amb l’aventura d’aquest club, en
la qual hem aconseguit consolidar un club esportiu i vincular-lo a un municipi, Subirats.
Els nens i les nenes aprenen esport i fan créixer també el sentiment de pertinença al
municipi de Subirats, independentment que hi hagi molts infants dels diferents nuclis
urbans de Subirats.
En aquesta cinquena temporada del Club Esportiu Subirats tornarem a ser més jugadors/
es que la temporada anterior; esperem ser uns 140. A la junta aquest fet ens anima a fer més
coses i intentar fer-les millor. És per això que aquest any tindrem més entrenadors/es als grups
més nombrosos, i incrementarem els ingressos extres a causa de patrocinis de samarreta i patrocini de cartells
de partits.
Si teniu entre 4 i 18 anys, us animem a formar part d’aquest equip, i als pares us convidem a formar part de la
junta.
Salut i esport per a tothom en aquesta cinquena temporada.
Informació facilitada per Club Esportiu Subirats

Sortides de tardor del Subigran
Aquest final d’estiu i tardor, l’associació de jubilats i pensionistes de Subirats, el Subigran, té previstes tres sortides culturals i gastronòmiques amb autocar.
La primera es va realitzar el dissabte 8 de setembre a Osona, es va fer una visita al màgic món del tren a Santa Eugènia
de Berga, i es va dinar a Gleva.
La segona sortida es farà el 18 d’octubre a les comarques empordaneses, concretament es visitarà el conjunt monumental i les esglésies de Sant Feliu de Guíxols, Pals i Peratallada i es dinarà a Sant Feliu de Boada.
Finalment, la tercera sortida d’aquesta tardor servirà per celebrar el prenadal. Es farà el dissabte 1 de desembre
amb una visita guiada a Altafulla i es dinarà a Alcover amb un ball de fi de festa.
Per participar en les sortides cal adreçar-se als membres de l’Associació Subigran.
Informació facilitada per l’associació Subigran

40

78

setembre 2018

Activitats d’estiu ADF

El dia 26 d’agost l’ADF Subirats va visitar l’escola Sant
Jordi, on tenia lloc el casal d’estiu de Sant Pau d’Ordal.
Els nens i les nenes del casal, en una sessió a la classe,
van poder veure les càmeres de vigilància col·locades al
territori de l’Alt Penedès, els estris i l’equipació que es
fa servir a les sortides. Després van poder participar en
activitats preparades per l’ADF en les quals havien de fer
servir les mànegues, i acabar refrescant-nos! Per acabar,
vam obsequiar els nens i les nenes amb un conte infantil
sobre les ADF i el bosc.

la seva valuosa implicació en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, tasca que han dut a terme al
llarg de més de trenta anys de trajectòria. La seva tasca
solidària ha esdevingut bàsica per a la salvaguarda del
patrimoni forestal de Catalunya. L’ADF Subirats està molt
agraïda per aquesta condecoració de la Generalitat de
Catalunya.
Informació facilitada de l’Agrupació de Defensa
Forestal de Subirats ADF

La Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar la Creu
de Sant Jordi a les Agrupacions de Defensa Forestal, per

L’equip de bàsquet de Subirats a la Copa Catalana

El pas per la Copa Catalana de
l’equip de bàsquet femení de la
Unió Esportiva Subirats va suposar
una gran experiència per a les nostres jugadores, les quals van poder
recollir el fruit d’anys d’entrenament i partits jugats.

Les jugadores i les entrenadores
ho han donat tot d’elles mateixes
en aquesta temporada carregada de companyonia i esportivitat,
en què s’han enfrontat als equips
amics de la lliga. Han arribat al
campionat de Barcelona i a les
territorials, en què sempre han
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demostrat, a més de ser un equip
consolidat, que sempre es guanya
quan es juga amb il·lusió, ganes,
actitud esportiva, de manera neta i
en equip. Per aquest motiu, l’equip
de bàsquet de la UE Subirats està
orgullós d’haver acabat quartes a
la lliga catalana!
Gràcies a les nostres jugadores:
Anna, Aura, Ariadna, Mar, Maria M.,
Rita, Gàl·lia i Astrid, i a les entrenadores: Roser i Maria A.
Informació facilitada per l’equip
de bàsquet de la UE Subirats

Racó de les entitats
Trobada Pedra Seca sense Fronteres

Subirats al Conflent. Ja en portem sis!
La sisena Trobada Pedra Seca sense Fronteres 2018 d’intercanvi entre el Conflent i Subirats, celebrada a la població de Catllà,
ha estat novament una experiència enriquidora i sorprenent. La seva hospitalitat és admirable. De la llarga llista d’activitats de
tota mena d’aquestes sis trobades (2013-2018), el més transcendent que ens queda a nivell humà són les relacions establertes entre persones i famílies que quasi no ens coneixíem, gràcies a la iniciativa de promoure que les persones que ens visiten
s’allotgin a les cases de la gent de Subirats. D’aquesta manera, quan les amistats del Conflent venen al Penedès o a Barcelona
per qualsevol motiu personal, saben que tenen les portes obertes de casa nostra. El mateix succeeix a l’inrevés. La relació,
doncs, va més enllà d’una trobada anual.
La qualitat i la intensitat del programa viscut enguany a Catllà ha estat sorprenent: àpats conjunts, danses tradicionals, castells,
teatre, passejada i la colla de Capgrossos de Subirats també. Això ens recorda la responsabilitat del CESUB d’organitzar la propera trobada de la primavera del 2019 a Subirats. Caldrà esmolar la imaginació. Ens han deixat el llistó molt alt. L’alcalde de
Subirats, Pere Pons, i els regidors Lluís Ràfols i Llorenç Ros han representat el nostre Ajuntament en diferents trobades al Conflent.
Text d’Araceli Soler, Jaume Rovira i Rosa Vendrell, membres de la Secció de Pedra Seca del CESUB

Darrera hora! Ja hem començat a posar fil a l’agulla per preparar la Trobada de la primavera 2019. Els Amics de Catllà
i el Casal del Conflent (Catalunya Nord) i el Centre d’Estudis
de Subirats som les tres entitats que hem pres el compromís
d’organitzar aquestes trobades anuals, i comptem amb les
col·laboracions dels ajuntaments, i de la resta d’entitats dels
municipis, així com persones a títol individual, implicades a
fons, també.
S’accepten idees! Caldrà voluntariat per als àpats, les passejades, les visites...
Contacteu-nos:
cesubirats@gmail.com
Informació facilitada pel Centre
d’Estudis de Subirats CESUB
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Com ho han viscut la gent de Subirats,
membres del CESUB o encara no, que han
tornat al Conflent o hi han anat per primera
vegada?
GENT D’ORDAL
Sílvia: A mi el que em va sorprendre d’aquesta
zona és que se senten molt catalans. Jo pensava que anava a França, i semblava que estiguéssim a Catalunya.

setembre 2018

FAMÍLIA DE CAN CARTRÓ
Montse: Era la primera vegada que participàvem en l’intercanvi i hi vam anar tota la família: el Jordi, la Ivet (5
anys) i la Sira (11 mesos). La rebuda del veïnat de Catllà
i Prada del Conflent va ser espectacular i cuidada al detall; l’acollida de les famílies, obrint-nos les portes de casa
seva i donant-nos el bo i millor que tenien; les activitats
preparades per a nosaltres i el profund interès compartit
per la nostra llengua. Tot, va convertir l’estada en una experiència tan bonica, enriquidora i entranyable que, sens
dubte, repetirem en la propera ocasió.

Magí: Gent que estima la TERRA.
Josep: Un poble amb valors, compromesos amb
la cultura, amb moltes ganes de no perdre una
llengua minoritària i solidaris amb les injustícies
dels pobles.
Maria Àngels: Un poble entregat, alegre, obert,
que ens van fer sentir com a casa des que vam
arribar i ens va donar mostra del valor de compartir un projecte comú per a la nostra terra,
malgrat la distància que ens separa.
Miquel: Que gran redescobrir convilatans i ser
acollits a la Catalunya Nord.

GENT DE SANT PAU
Victòria i Joan Maria: Una trobada entre persones sempre és una experiència positiva. Compartir, recordar, conèixer,
participar. Les activitats humanes són expressió de la cultura, de les cultures que tenim. El fet de trobar-te amb altres
persones amb qui comparteixes història, costums, llengua, tradicions..., però amb les normals diferències, fa molt
interessant l’intercanvi que es produeix. Les trobades Subirats-Catllà en són un bon exemple. Impliquen, entre altres,
participar en un dinar conjunt: compartint la cultura culinària amb les especificitats de cada persona o poble; contemplar i formar part activa d’expressions folklòriques que van pervivint al llarg del temps; reflexionar i dialogar sobre els
fets que ens afecten i que vivim; sentir l’estimació que hom es professa, l’amistat i la solidaritat; i un llarg etcètera.
El fet que d’aquestes trobades ja se n’hagin fet sis és una demostració que això que hem escrit es compleix: tothom
que hi ha participat en surt enriquit, en surt guanyant alguna cosa: totes les persones tenim coses a oferir i rebre de les
altres. Acollir a casa nostra (si és que hi ha cases d’algú) és una gran expressió d’hospitalitat: allò que des de sempre
han practicat moltes cultures del nostre planeta.

CAN ROSSELL
Montse: Un any més la
rebuda càlida, simpàtica, divertida, sorprenent dels catalans del
nord! Durant dos dies i
part d’una nit és un no
parar: d’una activitat a
l’altra, compartint llengua, cultura, família,
amistats. Aquest any
allà, el proper aquí, que
no s’aturi la roda!

GENT DE LAVERN
Glòria i Jordi: per nosaltres va ser una experiència molt agradable. Era el primer
cop que hi anàvem. Ens va sorprendre gratament la calidesa i l’hospitalitat de
totes les persones que ens van acollir. També vam gaudir d’un un tast de la seva
cultura amb balls típics, gastronomia, teatre, tot sempre en un ambient de germanor inoblidable. Va estar present en tot moment el sentiment d’identitat catalana,
amb el Canigó manifestant-se sempre com a símbol d’unitat entre tots el catalans
i tote les catalanes.
Rosa, mare de l’Adam: Què dir de la trobada a Catllà? L’ambient a l’autocar va
ser fantàstic i, tal com diu l’Adam, de 9 anys: “Va ser molt guai, ens ho vam passar
molt bé. La gent d’allà ens van tractar molt però molt bé. I esperem tornar-los a
veure”. Molt especialment la Muriel, que ens va acollir a casa seva...
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Festa familiar a la Residència Casa Família El Cenacle
El dissabte 19 de maig es va celebrar a la Residència El Cenacle la festa
de les famílies que celebrem cada estiu, la qual és una oportunitat per
gaudir junts les famílies, les amistats, els residents, els treballadors i les
persones que hi col·laboren.
Enguany, després de les paraules del fundador de la residència, mossèn
Josep Raventós, i de la gerent del centre, Imma Serrano, les escriptores
d’El Cenacle Roser Montserrat i Carmen Gràcia van recitar alguns poemes propis.
Un cop més vam gaudir del grup d’havaneres Xató, que va amenitzar la
trobada amb un recull de cançons i havaneres que van poder gaudir tots
els presents, mentre feien un pica-pica.
Seguidament, es va fer un dinar, que va consistir en una paella popular
que van elaborar les cuineres del centre, seguida per
un bon gelat de postres.
Va ser una jornada molt agradable i festiva i ens ho
vam passar d’allò més bé tots plegats.
La gerència i l’equip de la Residència Casa Família El
Cenacle volem donar les gràcies a les famílies i a totes
les persones que van participar en aquesta festa i van
ajudar a fer-la possible, entitats com l’Ajuntament, els
ADF de Subirats i tots els voluntaris, siguin familiars
o amics, i als col·laboradors que cada any participen i
ajuden perquè aquesta trobada sigui una jornada per
recordar i repetir l’any vinent amb la mateixa il·lusió.
Informació facilitada per la
Residencia Casa de Família El Cenacle

Trobada amb les famílies de la Residència Font Santa
El 2 de juny es va celebrar la festa d’estiu, que va comptar amb la participació dels residents, els familiars i els treballadors de la residència.
Actuació del grup Xató
Després de la benvinguda, el grup d’havaneres Xató va amenitzar la trobada
tocant-nos un recull de cançons i havaneres que feien participar el públic que
els estava escoltant. Vam cantar plegats algunes de les havaneres populars
que la gran majoria d’assistents coneixia.
Sorteig d’articles de marroquineria
Seguidament, es va organitzar el sorteig de diversos articles que ens havia
proporcionat una de les famílies del centre. Amb
els diners recaptats amb la venda dels tiquets,
es poden dur a terme les sortides i també la
compra de material d’interès comú per a les activitats del centre.
Dinar de germanor
Després del sorteig, els familiars van poder recollir un obsequi que cada un dels usuaris havia
fet per a ells, i observar les fotografies exposades en murals que il·lustraven les activitats
realitzades.
Finalment, es va acabar la trobada amb un dinar,
en el qual els assistents van poder gaudir d’un
pica-pica i una paella popular.
Informació facilitada
Residencia Font Santa de Subirats
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A continuació esmentem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta completa de les sessions del Ple, entreu al web municipal www.subirats.
cat. Trobareu aquesta informació a l’apartat “Acció de govern i normativa”.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 16 DE MAIG DE 2018

8.- Aprovar inicialment la modificació de l’article
1. Objecte del Reglament de règim intern - servei
jove de Subirats “Subijove”, d’Ordal.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries
dels dies 7 de març i 11 d’abril de 2018.
Les actes assenyalades s’aproven per unanimitat.

9.- Aprovar la convocatòria als 5ns Premis Castell
de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Aprovar la proposta de modificació pressupostària 5/2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUATRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

10.- Aprovar el calendari de festes locals per a
l’any 2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC i
DUES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a l’aprovació inicial i aprovar provisionalment el nou text
del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable
PE-SNU-25 “Taller Valldeperes.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per SET VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i APS-CUP, i
TRES ABSTENCIONS dels grups d’ERC i PSC.

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per
l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, concretament des del núm. 97/2018 fins al
núm. 263/2018, ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

4.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
POUM Subirats a l’àmbit del PAU12 SUD-EST de
Lavern.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC i
DUES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 4 DE JULIOL DE 2018
1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 16
de maig de 2018.
Les actes són aprovades per unanimitat.

5.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
POUM a l’àmbit del PMU11 “Masia Can Parellada”
de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Aprovar el Compte general de la Corporació
municipal corresponent a l’exercici 2017.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUATRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

6.- Aprovar inicialment la modificació puntual del
POUM Subirats. Supressió d’uns camins situats
prop del nucli de Can Batista.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR,
manifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC i
DUES ABSTENCIONS d’APS-CUP.

3.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de
béns de la corporació actualitzat a 31 de desembre de 2017.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

7.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió
d’espai, del servei de joventut de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Aprovar la modificació pressupostària 6-2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR,
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manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUATRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per
l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 263/2018 fins al núm.
357/2018, ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

5.- Aprovació inicial Projecte executiu de la plaça
nova de Lavern i vials adjacents.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.
6.- Proposta d’acord relativa a les mancances del
servei de bombers en alguns municipis de la comarca.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL 18 DE JULIOL DE 2018

7.- Proposta d’acord de la moció presentada per
APS-CUP de denúncia del caràcter patriarcal i de
classe de la justícia Espanyola i per a la creació
d’un ordenament jurídic per a la creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb
perspectiva feminista.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

1.- Modificació pressupostària 7 del 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.
2.- Aprovar provisionalment el document de la
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats en l’àmbit del PAU-12
SUD-EST de Lavern
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

8.- Proposta d’acord de la moció presentada per
Alternativa per Subirats-CUP en suport als penedesencs encausats per una manifestació contra la
presència de PxC a Vilafranca del Penedès.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

3.- Aprovar provisionalment el document de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats en l’àmbit del PMU-11
Masia Can Parellada.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

9.- Proposta d’acord de la moció presentada per
APS-CUP contra l’explotació laboral i les agressions sexuals a les treballadores.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Aprovar provisionalment el text refós del document de “Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats a l’àmbit del
PAU-8 Casablanca Sud”.
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Aquesta és la primera fita a la qual hem
d’arribar. Som a les portes d’uns mesos
que no ens donaran treva. I tampoc
la necessitem. És ara més que mai
quan hem de demostrar la nostra
fortalesa com a país i la unió de
la ciutadania cap a un objectiu
comú. A uns dies de la Diada
Nacional, de l’aniversari del referèndum de l’1 d’octubre, a un
mes i escaig d’un desgraciat aniversari: la presó dels presidents
d’ANC i Òmnium Cultural i de la
resta de presos i preses polítics,
així com l’exili d’altres dirigents,
entre ells, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i consellers
i conselleres de govern a l’estranger.
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poble, van posar les urnes per saber quin
volia ser el nostre futur com a nació.

LLIBERTAT
PRESOS
POLÍTICS

Tot prohibit, com a l’època fosca i
ostracista del segle XX a Espanya:
el franquisme, sobretot a Catalunya i el País Basc. Les lluites
han estat molt diferents i que
es mantingui en presó preventiva totes les persones dirigents,
tant del govern com d’associacions civils, és a hores d’ara un
cop de força de l’Estat espanyol
tant estigui governat per partits
de dreta com de centredreta o de
centreesquerra.

És una manca de respecte a tot el nostre poble. Per això més que mai hem de
ser al carrer, hem de portar llaços grocs i hem
de cridar ben fort: LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS!

Ara no podem defallir i és imprescindible que
sortim al carrer i defensem allò que vam portar a
terme pacíficament l’1 d’octubre de 2017: el referèndum
d’autodeterminació.

Diàleg, sí, sens dubte, indispensable en democràcia, però
primer tots els presos i preses lliures i els exiliats a casa. I,
a partir d’aquí, dialoguem.

Cap estat de dret que es defineixi com a democràtic i que
forma part del continent que s’autonomena “bressol de
la democràcia” manté a la presó dirigents polítics, fet que
nega reiteradament que, com a representants legítims del

La humiliació mai no l’hem de consentir, per això cal resistir.
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Fe d’errades o making off del Tot Subirats,
perquè no falti res i de veritat hi sigui “tot”
que es van degradant sense que se’n faci el manteniment
que toca.

Regidoria d’Urbanisme, Planificació del Territori,
Obres, mitges mentides i mitges veritats (by Pere
Pons, alcalde)
“Exposició pública del Pla Parcial urbanístic Eixample
de Lavern”. Segons els acords de govern i la publicació
del Butlletí Oficial de la Província (BOP), va finalitzar el
dia 13 de maig. Si s’ha aturat, és perquè s’han rebut al·
legacions de l’APS-CUP i queixes de veïns de Lavern, i se
n’ha fet ressò als mitjans. El govern reconeix que el projecte ha de millorar.

TOT SUBIRATS, Regidoria d’Esports
Aquest any hem contractat el servei de socorrisme de les
piscines a una empresa externa. Surt més barat i estalvia feina, encara que potser els socorristes tenen un lloc
de treball més precari. Doncs si des de l’equip de govern
es creu que és el camí, valdria la pena que s’expliqués i
s’informés.

Gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol de Can Cartró. S’informa que l’empresa constructora ha ofert una baixa del 14,32% però de quants milers
d’euros estem parlant? Quants diners no s’han rebut de
les subvencions promeses? A quin apartat del programa
electoral hi havia aquest projecte? Als qui no són veïns de
Can Cartró i no han anat a les reunions que s’han fet potser els interessa una mínima explicació de les obres que
s’hi fan, la utilitat que tenen, el cost i la gestió.

Incident amb la bomba de clor a la piscina de Sant Pau
amb alguns banyistes afectats, banyadors descolorits, fins
i tot un cas greu amb un ingrés a urgències el 25 de juny.
Això potser és normal que no surti a un butlletí, però sí les
disculpes per una atenció als afectats que en alguns casos
va generar queixes, tot i que va ser un incident prou greu.
UES recull firmes perquè es millori la pista de bàsquet
de Sant Pau d’Ordal. Però no patiu que al pròxim butlletí trobareu la notícia “Millores de la pista de Sant Pau
d’Ordal” perquè ja ho tenen previst. Sincerament, és una
forma una mica barroera de fer veure que es dona veu a
les demandes per després escenificar que s’han tingut en
compte el que demanen els veïns.

TOT SUBIRATS, juny 2018. Regidoria de Participació
Ciutadana
Any rere any, la participació és només una promesa de les
eleccions que no es compleix. Aquest any la partida de
participació ha anat destinada a fer un nou disseny de
l’escut i algun pica-pica d’una trobada amb entitats. Per
posar alguna cosa al butlletí, es presenta una iniciativa
per fer arribar fibra òptica a Sant Pau d’Ordal (se suposa
que també a Lavern i algun altre poble, no queda clar), un
servei que està arribant o del qual ja disposen la majoria
de municipis del voltant.

Nota: Com que els grups que no estem al govern rebem
la revista quan està editada i ja hem entregat els escrits,
només podem fer comentaris de l’anterior butlletí. Des de
l’APS-CUP sempre hem estat crítics amb com s’utilitza el
butlletí municipal, sobretot quan té una deriva pamfletària per part del govern, i hem fet un exercici amb alguns
exemples del Tot Subirats del juny de 2018.
Amb aquesta crítica no pretenem menystenir la feina que
suposa fer el butlletí, tot al contrari, el Tot Subirats és una
bona eina perquè arribi a tothom tot allò que es fa des de
l’Ajuntament, les notícies relacionades amb el municipi, les
opinions dels representants electes, de veïns que són entrevistats i, sobretot, el que es fa des de les entitats i que
són moltes de les coses que s’hi publiquen, encara que
algunes vegades siguin atribuïdes a les regidories.

TOT SUBIRATS, Regidoria de Turisme
Per si no s’havia llegit a l’apartat d’Urbanisme, s’estrenen
noves instal·lacions. És cert que l’estació de Lavern és
una aposta estratègica per al municipi però finalment es
van fent despeses (perdó, inversions) sense tenir massa
clar cap on anem i com es mantindrà aquesta instal·lació,
mentre veiem places, zones de joc i carrers dels pobles
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“Som el fruit de moltes derrotes. Som la llavor de
totes les victòries”
ORIOL JUNQUERAS
Una república lliure, culta, participativa, crítica, responsable i compromesa amb tot allò que tingui a veure amb
el bé comú. Una república de dones i homes lliures en
igualtat, basada en el dret a decidir i en una democràcia
participativa.
Tot el que han fet per reprimir-nos, decapitar-nos i liquidar-nos no els ha servit per desmobilitzar el poble de Catalunya, per tant des d’Esquerra Subirats us encoratgem
a seguir lluitant i persistir perquè aviat veurem el resultat,
la república!
Pel que fa a Subirats, cal dir que tot i que a començament
d’any, quan s’estava elaborant el pressupost per al 2018,
l’equip de govern no ens va tenir en compte, sí que és cert
que en posteriors modificacions sí que ho ha fet. Per tant
cal agrair a l’equip de govern l’acceptació de les nostres
propostes.
Aquestes són:
•L
 a pista a la urbanització de Can Rossell, tot i que encara
queda per fer-hi alguna actuació i afegir mobiliari urbà.
Aquesta pista dona servei a un nombre important de jovent que quedava exclòs i a la resta de veïnat que poden
gaudir de l’espai.
•E
 ns els darrers mesos també començaran les obres de la
pista de Sant Pau. Aquesta és una demanda de fa molts
anys i que estem satisfetes que es pugui dur a terme.
•V
 an fer ampliació de la partida de camins, ja que era
minsa tenint en compte el municipi que som i que el
manteniment quedava una bastant descurat.
•E
 ls carrers de Ca l’Avi també veuran una millora durant
els pròxims mesos, actuació que trobem força necessària
a causa de la decadència actual.

Ho hem tornat a fer, catalans i catalanes! Som excepcionals!

•H
 em insistit també en la necessitat d’arranjar l’espai infantil de la plaça de Sant Pau d’Ordal, però en aquest
sentit no ens han escolat.

Un any més hem estat capaces d’omplir una avinguda Diagonal de gom a gom, i, com ja és habitual en nosaltres,
ho hem fet pacíficament, cívicament, ordenadament, amb
festivitat i amb molt de respecte. La quantitat: 1.680.000
persones!

Demanem reiteradament, però, una planificació en el manteniment dels pobles, ja que es veuen molt deixats de la
mà de déu. Aquesta és una assignatura pendent a millorar.

Un any més, gràcies a Òmnium i a l’ANC pel gran esforç
i la coordinació, capaces d’engrescar totes les persones i
fer que sortíssim al carrer en senyal de protesta, en record
dels nostres líders que són a la presó o l’exili des de fa
gairebé un any, privats de les seves llibertats, de les seves
famílies, injustament. Celebrant, però, que cada dia estem
més a prop d’aconseguir allò que tant anhelem, la república catalana.

En aquests moments ja estem treballant en el pròxim i
últim pressupost d’aquesta legislatura. Ens agradaria que,
si teniu propostes a fer, ens les feu arribar al mail ercsubirats@gmail.com o a qualsevol de les dues regidores, la
Carme o jo mateixa.
VISCA CATALUNYA LLIURE I VISCA LA REPÚBLICA!
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Grups municipals

Ser gestor d’un servei públic és...
Un altre exemple el trobem a la gestió de la via pública.
Segurament alguna vegada heu estat usuaris de l’opció
3 de la centraleta de l’Ajuntament per comunicar alguna
incidència que heu observat a la via pública. Esperem que
s’hagi pogut solucionar però, lamentablement, no sempre
és així. Pot ser que, com se’ns intenta vendre, el personal
disponible sigui escàs. O que el municipi és tan extens que
és materialment impossible respondre a tot. Pot ser que
sigui cert. Però el que sí que és cert és que, sense tenir un
criteri o un ordre de prioritats a l’hora d’actuar, o un protocol de com s’ha de procedir, s’accentua, des del punt de
vista de l’administrat, la visió que el problema és encara
més gran. No podem donar ordres sense cap criteri. Fent
córrer els empleats municipals com pollastres sense cap
anant a apagar els “focs” que cada dia sorgeixen. La imatge que transmetem com a Ajuntament no és la correcta, ni
la que ens mereixem els que dia a dia hi treballem d’una
manera o altra. Des d’aquest grup municipal ens hem cansat de demanar, pràcticament fins a l’extenuació, l’elaboració d’un pla de manteniment municipal anual. Tant de
via pública com d’equipaments. Però, ara com ara, encara
no hem tingut èxit. Esperem amb ànsies aquest pla que
segurament suposarà una millora no només pel que fa a
imatge veïnal, sinó que serà també benvingut pel personal
que tenim a càrrec nostre.

Durant els darrers mesos hem observat, amb certa preocupació, que les decisions que pren l’equip de govern
respecte a la gestió diària municipal de l’Ajuntament no
s’ajusten als cànons mínims de la correcta gestió. Tot i que
en reiterades ocasions hem intentat advertir de la situació, observem com la pilota, a poc a poc, continua fent-se
gran i, si no s’hi posa remei immediatament, acabarà sent
un problema de complicada solució. Bé, la solució fàcil ja
la tenim o la tindrem. I l’acabarem pagant entre totes les
veïnes i tots els veïns: pujada d’impostos. Desconeixem si
aquesta actitud per part del govern municipal respon al
cansament, a una manca de coneixement, falta de capacitat o autocomplaença. A tall d’exemple us detallarem dos
casos que exemplifiquen a la perfecció com s’està actuant
amb els problemes que van sorgint:
Cada any, dins dels pressupostos municipals o mitjançant
modificacions pressupostàries posteriors, es destinen al
voltant de 100.000 € al manteniment i la conservació dels
camins rurals que transcorren per Subirats. Que, per cert,
van ser presentats no fa gaire en un catàleg realitzat per la
Diputació de Barcelona per encàrrec municipal. En aquest
catàleg es detallen tots i cadascun dels camins amb els
quals compten els prop de 56 km2 que conformen el municipi. La lògica ens diria que, en atenció a l’important
volum de camins amb què comptem, el pas següent seria,
catàleg en mà, establir les prioritats de conservació en
funció de la importància del camí. Un criteri de classificació, per exemple, podria ser: prioritat a camins d’unió
entre nuclis, en un segon graó els que condueixen a un
lloc d’interès, sigui econòmic o turístic, i en últim lloc la
resta. D’acord amb aquest criteri, s’hauria d’establir el pla
de manteniment per disposar d’una xarxa de camins en
òptim estat de conservació. Com que s’actua posant pegats i sense cap criteri ni prioritat, el resultat és obvi i està
a la vista de tots els veïns, si ens basem en les queixes que
s’acumulen pel mal estat de conservació.

Finalment desitgem que, per l’interès comú, es reconsideri
l’actitud i que s’entengui, d’una vegada per totes, que la
solució a la problemàtica no implica intentar tapar amb
palades de bitllets el forat per on s’escapen tots els diners. Més que res perquè així no solucionem el problema,
l’accentuem. És obvi que l’única solució vindrà des d’una
millor i més eficient gestió dels recursos amb què comptem. Que sabem que són pocs, però amb una planificació
més bona i actuant sota la ferma convicció que s’és gestor
de l’administració pública per sobre de la política es podrà
repercutir en el benefici col·lectiu. Tot i que sabem que la
decisió no sempre és del gust de tothom.
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Agenda cultural

Dilluns 1 d’octubre
A les 19.30 h
1 any del Referèndum a Subirats,
a la plaça del Ajuntament
Dies 6,13,20 i 27 octubre
De 18.00 a 20.00 h
Taller de gospel, a l’Ateneu
Agrícola de Lavern
Dies 11,12 i 13 d’octubre
Festa de la Collita de Sant Pau
d’Ordal
Dissabte 13 d’octubre
BESTIOLADA 2018 10è ANIVERSARI DEL DRAC
MISERACH, a Sant Pau d’Ordal
A les 19.00 h
Plantada de bèsties.
A les 21.30 h
Bestiolada pels carrers del poble.
DISSABTE 20 D’OCTUBRE
Matí
Presentació de la nova identitat
visual de l’Ajuntament de
Subirats, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
DIES 20 i 21 d’Octubre
FESTA COMMEMORATIVA
90 ANYS DE L’ATENEU D’ORDAL
Dissabte 20
A la tarda, inflables infantils
(activitat dirigida als socis); i al
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vespre, espectacle per a tots els
públics.

Diumenge 4 de novembre

Diumenge 21
Vermut commemoratiu; a la
tarda, sardanes i, seguidament,
audiovisual dels 90 anys
d’Ateneu.

8a Cursa de les Caves i Cursa de

A les 10.00 h
Muntanya Serralats, a Lavern. Cal
inscripció prèvia.
DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

Dies 26, 27 i 28 octubre
FESTA MAJOR DE CA L’AVI 85è ANIVERSARI DEL CENTRE
CULTURAL I RECREATIU

A les 19.30 h

Divendres 26
Al vespre, pregó i espectacle de
màgia.

costures de la pell, al Subijove

Dissabte 27
Al matí, partit de futbol; a la
tarda, pallassos i xocolatada; i al
vespre, animació musical.
Diumenge 28
Al matí, sardinada, missa
i processó amb les colles
geganteres i de capgrossos del
municipi; a la tarda, ball al Centre
Cultural.

Cinema amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència contra les Dones: Les
d’Ordal
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
A les 19.30 h
Cinema amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència contra les Dones: Joana
Biarnés, una entre tots, al Subijove d’Ordal
Diumenge 25 de novembre

DIES 27 I 28 D’OCTUBRE
Festa del Most de Lavern
Dijous 1 de novembre
De 7.00 a 14.00 h
III Trobada de Cacera de Dones,
a Ordal

SI VOLS ESTAR AL DIA DE L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA AL NOU WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat
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14è SUBIRATS TASTA’L
Diumenge 9 de desembre
A les 11.00 h
Fira de Nadal, a la plaça de
l’Ateneu Agrícola de Lavern

TotSubirats

L’entrevista

Rossend Vendrell Casas
Vaig néixer a Cal Novençà, nom de la casa
que dona nom al carrer. La mare, l’Asuncion, era filla de Ca la Rosa, del Forn del
Vidre, i el pare, el Pepet, era de Cal Geroni. Quan tenia 6 anys vam anar a viure
al Bruc, aleshores el pare era l’encarregat
d’un forn de calç a Castellolí. Allà vaig fer
la primera comunió, però quan jo tenia 10
anys ja vam tornar a Ordal. Vaig estudiar
fins als 14 anys.
Recordo que a Ordal de petit el Centre Parroquial era un lloc de trobada del jovent,
hi representàvem Els pastorets, apreníem a
ballar sardanes, entre altres activitats.
El pare era caçador i gràcies a les peces
que caçava teníem menjar, ja que després
de la guerra el menjar era molt escàs. La
mare brodava per a tot el poble, fins i tot
brodava els roquets dels escolans. Com a
Ca l’Adelaida, a casa també veníem peix i
els matins, amb una trompeta, convidava
la gent a anar a comprar peix a casa meva,
tot cridant: “Peix a Ca l’Asuncion!”
Quan tenia 15 anys vaig anar a treballar a Cal Pau de l’Aigua, a Vallirana, de
metal·lúrgic; hi anava amb bicicleta, pujant
i baixant amb uns guants foradats, passamuntanyes i penellons darrere les orelles,
fins que em vaig comprar una Mobylette.
Quan tenia 18 anys vaig anar a treballar
a Sant Feliu, de metal·lúrgic també, i em
quedava a dormir en una pensió. Més tard,
vaig saltar a Barcelona, on treballava i alhora estudiava piano i solfeig a l’Acadèmia

volava setmanalment a cantar a l’illa, especialment a la Sala Espanya d’Alaior.
Poc després em va telefonar en Josep
Guardiola dient-me que tenia dues partitures per anar al Festival de la Canción del
Miño, a Ourense, i que per circumstàncies
ell no hi podia anar. Vaig anar-hi i també
vaig guanyar els dos primers premis, amb
les cançons Galicia sentimental i La voz del
río. La casa Columbia va gravar les cançons. Mentrestant, cantava de vocalista
amb diferents orquestres, una de les quals
era la Gran Orquestra Florida.
A 26 anys em van venir a buscar per si
volia anar a treballar a Ibi, a Alacant, a la
fàbrica Rico, una empresa de joguines amb
més de vuit-cents treballadors, per fer de
cap de postvenda a Espanya i l’estranger.
Va ser quan em vaig enamorar d’una noia
d’Ordal, l’Agnès de Cal Pep. Tot i que la
distància era un problema, l’amor no té
fronteres i quan ella, a força d’insistir, em
va dir que podíem iniciar una relació, no
vaig dubtar a fer 600 km quasi cada setmana per poder estar amb ella, tot i que
no podíem festejar massa perquè jo venia
dissabte i ella tenia la perruqueria. Al cap
de poc temps ens vam casar, a Ordal, i vam
anar a viure a Ibi. Allà va néixer el fill Octavi i al cap de dos anys ja tornàvem a
Catalunya. L’empresa em va fer muntar un
taller per reparar joguines defectuoses i
ens vam instal·lar a Esplugues, entre altres
llocs, i aquí va ser on va néixer la nostra
filla Sara. A la Travessera de Gràcia teníem
una botiga de trens elèctrics, maquetes,
etc., i l’Agnès una perruqueria al carrer Penedès de Gràcia.
Finalment, vam tornar a Ordal, on ens vam
fer una casa i ens vam establir definitivament. Vaig deixar la reparació de joguines
i a Ordal vam muntar un taller de fabricació d’arbrets, serradures, casetes, fanalets,
molsa, tot per a les maquetes, els pessebres... Vam tenir el taller uns deu o onze
anys; ho fabricàvem i ho veníem a cases
de pessebres o botigues de trens elèctrics
i maquetisme.

Dorin de la plaça Rius i Taulet de Gràcia. El
professor Dorin tenia una orquestra molt
bona i em va contractar com a vocalista;
actuàvem cada diumenge a la Casa Regional de Múrcia i Albacete, a Barcelona. Es
veu que ho feia força bé, fins i tot vaig arribar a actuar a Televisió Espanyola. També
feia sarsuela a l’Orfeó Gracienc i al cor del
Liceu, entre altres.
El compositor d’Un amor en Menorca i Deseado Mercadal de Mahón em va escollir
per anar a defensar unes cançons al Festival de la Canción a Alaior. Vaig guanyar
el primer premi i a conseqüència de l’èxit

En aquella època em van venir a buscar i
vaig estar actuant durant set o vuit anys
per tot el Penedès amb l’orquestra Savoy,
cantant mexicanes, les del Jorge Negrete,
que és el que m’agrada.
De petit a casa escoltàvem molt la ràdio, i
ja escoltava mexicanes i cantava, la música
sempre l’he portada a dins.
Durant un temps vaig dirigir les caramelles
del poble.
També vaig estar durant sis anys al capdavant de l’Ateneu del poble.
En una altra etapa, feia de regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Subirats, del

Nascut a Ordal, el 2 de febrer de
1940. Està casat amb l’Agnès Vendrell Tetas. És pare de l’Octavi i la
Sara i avi de dos nets, l’Ivan i el Xavi,
i d’una neta, la Lara.

1987 al 1991. En aquella època es va
fer el llibre de Subirats de Salvador Llorach, l’escut amb l’Armand de Fluvià, vam
posar en marxa el paleontològic, tot Europa estava pendent d’aquest jaciment,
es va celebrar un congrés internacional,
vam muntar una exposició aquí a la sala
de plens de les restes que s’anaven trobant en les excavacions.
Ara, l’Agnès i jo som avis de tres nets
maquíssims que ens donen molta felicitat i mentrestant passo el temps tocant el
piano i l’acordió. Quan m’hi poso i els tinc
a casa, venen corrent al costat del piano,
em demanen una havanera que els agrada molt que diu “el mar és blau, el mar és
bo, el mar és calma i és temporal”, jo la
toco i canto i ells també. M’agraden molt
les havaneres, i també ballar sardanes,
compto i reparteixo, estem amb el Grup
Sardanista de Vilafranca.
Per acabar, aprofitant el bon gust de
l’amic Rossend i dels seus nets, i encomanades per la passió que transmet per la
música, tot imaginant la situació, transcrivim la lletra de l’havanera Vell pescador
de Josep Llibori:
Vell pescador que se’n va anar/ a viure
molt lluny del seu mar,/ sentat al sol d’un
vell carrer,/cantava un bell vals mariner.
Tenia barca, tenia rems,/ tenia molta
força a les mans/ per anar a pescar amb
il·lusió/ i veure el sol sortir a l’horitzó.
I tot de cop se li acostà un infant:/ “Digues-me tu que hi has estat/ com és
aquest teu mar.”
El mar és bo, el mar és blau,/ el mar és
calma i és temporal.
I si Déu vol, petit infant,/ un jorn hi tornaré/ la pols d’un vell camí,/ mirant a l’est./
Mirant el blau on/ vaig passar tants anys/
m’enyoraré o ploraré/ o potser cantaré.”

