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Dades d’interès

MUNICIPI

Emergències _________________________112
Ajuntament __________________________938 993 011
Avaries Aigües _______________________900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal ___________650 094 593
Cementiri i Parròquia de Lavern ________938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal ______________938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau __________938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern ____________938 994 267
Farmàcia d’Ordal _____________________938 179 107
Farmàcia de Sant Pau _________________938 993 003
Oficina de Turisme de Subirats _________938 993 499
Residència Castell de Subirats __________937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal) ___________938 179 028
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern _____________938 994 170
Ateneu Ordalenc _____________________938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau ____________938 993 394
Fundació Pro Penedès_________________938 170 588
Escoles
Llar d’infants de Lavern _______________938 994 211
Llar d’infants d’Ordal __________________938 179 132
Llar d’infants de Sant Pau ______________938 993 393
Escola Subirats (Lavern) _______________938 993 302
Escola Montcau (Ordal) ________________938 179 132
Escola Sant Jordi (Sant Pau) ____________938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní ___938 912 061
Taxis i autocars
Xavier Anglada _______________________619 144 943
Autocars Vendrell ____________________938 922 544

COMARCA

Consell Comarcal de l’Alt Penedès _______938 900 000
Bombers de Vilafranca ________________938 922 080
CAP Alt Penedès _____________________938 915 400
Creu Roja de Vilafranca ________________938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca ______938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ______938 180 440
ITV de vehicles agrícoles _______________977 393 715
ITV de Vilafranca _____________________938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní _____936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca _______936 570 010
Registre Civil de Vilafranca _____________938 199 222
Registre de la Propietat _______________938 172 845

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

·  Pere Pons Vendrell pere.pons@subirats.cat 
Alcaldia, Planificació del Territori, Obres, 
Governació, Promoció Econòmica i Joventut 
Matins de dilluns i dimecres i tarda de dimecres.

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

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

VISITA AMB ELS REGIDORS

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

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

*  Per concertar una visita amb regidors caldrà trucar a l’Ajuntament de 
Subirats en l’horari d’atenció al públic. També es pot fer el tràmit a tra-
vés del web municipal: http://www.subirats.cat/tramits-municipals/
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Pere Pons i Vendrell
L’alcalde

O la mateixa Sra. Susana Díaz, que 
va arribar a dir que el problema és 
que va parlar poc dels catalans i 
per això va perdre en unes elecci-
ons autonòmiques a Andalusia.

I dit això, us dic que no podem 
quedar astorats i de braços ple-
gats davant del que està passant. 
El Nadal pels catalans coincideix 
normalment amb l’inici de l’hivern, 
amb un nou període de reflexió 
amb la família i els amics, de pro-
pòsits nous per al nou any que 
s’enceta i que ha de portar nous 
fruits a través del treball ben pla-
nificat. Per això ens calen agendes 
i calendaris.

Aquest any serà un any en què 
caldrà treballar molt, un any en 
què ens haurem de fer valdre com 
a poble, un any en què, més que 
mai i davant les noves ideologies 
populistes que s’estenen per Euro-
pa, caldrà defensar la identitat del 
nostre país, la nostra llengua i la 
nostra cultura.

Més que mai, desitjo que tingueu 
un bon període de reflexió, de 
perdó, de fraternitat, i un Nadal 
carregat de noves idees i desitjos; 
però, sobretot, amb la fermesa de 
defensar allò que és tan nostre i 
que no ens deixarem prendre. Un 
Nadal amb el nostre tió que farem 
cagar ben fort. Demanant, a més 
de les neules i els torrons, llibertat 
i democràcia.

Bones festes i pròsper any nou!

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Data d’impressió:
18 de desembre del 2018

Maquetació i impressió:
Gràfiques del Foix SL - Vilafranca

D.L.: B-25.354-1979
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EDITORIAL

Benvolguts veïns i 
veïnes.

Estem encara en 
l’advent (del llatí adventus, 
que vol dir vinguda), en la tra-
dició cristiana és el primer perí-
ode litúrgic i són els 4 diumenges 
abans del naixement de Jesús, els 
fidels consideraven aquest temps 
com un temps d’oració, de refle-
xió, de penediment, de perdó i 
d’alegria. Sense un bon advent no 
hi ha un ple Nadal.

Al nostre país hi ha jutges que no 
saben que és l’advent, que no res-
pecten el Nadal i estan represali-
ant uns polítics que van posar les 
urnes que el poble reclamava. Això 
ja no és ser o no ser just, ja no 
parlem només de legalitat, això ja 
va de males persones. No poden 
tenir gent empresonada sense ju-
dici, haurien de reflexionar sobre 
el greuge que això els comporta 
i haurien de reclamar fraternitat. 
Parlem de bones i justes persones. 
Parlem de judicis justos. Parlem de 
democràcia. I ara amb la vaga de 
fam caldrà veure com reaccionen.

No pot ser que en unes elecci-
ons autonòmiques a Andalusia el 
debat se centri en si cal humiliar 
més o menys els catalans, apujar 
el to de l’¡A por ellos! i parlo dels 
catalans, de tots els catalans, dels 
nouvinguts; dels unionistes, no 
parlo ja d’independentistes o gent 
que vol altres formes de govern, 
parlo dels catalans en general, que 
ens tracten a tots d’insolidaris, de 
colpistes. Són gent antidemòcrata, 
que, si poguessin, aïllarien o des-
posseirien de tots els drets el nos-
tre poble.

No sé si vau arribar a sentir el 
que va dir un càrrec del PP, si no 
m’equivoco, l’alcalde de Sevilla, al 
Sr. Albert Rivera. Que se n’anés al 
seu poble! Tractant-lo de català. 
Algú de vosaltres creu que això és 
de rebut? Algú de nosaltres faria 
això a un dels nostres veïns? I, si 
ho féssim, com seríem tractats? 
Però no ha passat res, i parlo d’en 
Rivera per no ser partidista.
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Notícies

EDICTE 

Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:

• Projecte constructiu de reurbanització de la travessera urbana BV-2428 ant,  
tram 2, entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i el tram 5 entre el PK 1+969 i el PK 2+200 a Sant Pau d’Ordal 

al TM de Subirats, redactat pel senyor Josep Soler Barceló.

• Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística PAU-19 “Carrer Flors”,  
redactat pel senyor Antoni Mas Comas.

• Projecte de substitució del dipòsit de la Muntanya Rodona,  
redactat per l’arquitecte Iñaki Ozcáriz Raventós.

Subirats, 30 de novembre de 2018

Pere Pons i Vendrell,
alcalde-president

Leopoldo Pomés és 
investit Confrare d’Honor 
de la Confraria del Cava

Pere Llopart, reconegut 
com a personalitat amb 

llarga trajectòria dins del 
sector del cava

Com els darrers dos anys, la Confraria ha reconegut dins 
la Investidura Tardoral una personalitat amb llarga tra-
jectòria dins el sector del cava. En aquesta ocasió ha 
estat Pere Llopart, president de les caves Llopart, que 
ha assegurat que la seva família (vinculada al món del 
cava des de l’any 1887) ha lluitat “de valent” per situar 
els seus caves a la zona de més prestigi. Llopart és un 
dels cellers pioners en l’elaboració de caves Premium, i 
els seus productes es distingeixen per una gran qualitat. 

Informació facilitada per la Confraria  
del Cava Sant Sadurní 

La Confraria del Cava Sant Sadurní va investir el mes 
d’octubre el polifacètic Leopoldo Pomés com a Con-
frare d’Honor de l’entitat. Pomés, de 86 anys, és una de 
les figures més reconegudes en el món de la fotografia 
i la publicitat. Ha estat guardonat amb la Medalla d’Or 
al Mèrit Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, amb el 
Premi Nacional d’Arts Plàstiques el 1998 i amb la Creu 
de Sant Jordi el 1999. Des de l’any 2015 és membre 
d’honor de l’Acadèmia del Cinema Català. Aquest 2018, 
a més, ha rebut el Premio Nacional de Fotografía.

El reconeixement a la seva trajectòria s’ha emmarcat en 
la Investidura Tardoral de la 37a Setmana del Cava i 
l’encarregat de fer-lo efectiu ha estat el president de 
l’entitat, Jaume Armengol. 

Informació facilitada per la Confraria  
del Cava Sant Sadurní
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Governació

INGRESSOS

Impostos 1.978.000 €

Taxes + Preus públics 765.290 €

Transferències corrents 1.071.458 €

Ingressos patrimonials 88.100 €

Transferències capital  295.935 €

Préstec 110.000 €

TOTAL 4.308.783 €

Pressupost 2019

El 21 de novembre del 2018, el ple municipal va apro-
var inicialment el pressupost per a l’any 2019, que as-
cendeix a 4.308.783. Les restriccions imposades des 
de fa anys pel govern espanyol (la llei de morositat, la 
llei de la despesa pública, l’estabilitat pressupostària), 
que no han estat revocades pel nou govern, provo-
quen una forta limitació dels ajuntaments a l’hora de 
preveure el capítol d’inversions, i en el cas de Subirats 
ens limita a un total de 110.000 euros inicials. El dia 
d’avui, l’Ajuntament gaudeix d’una bona salut econò-
mica gràcies a l’esforç realitzat pels veïns i les veïnes 
en els últims anys per capgirar la situació, que ha 
evitat la intervenció dels comptes municipals per part 
de l’Estat. Tot i això, l’objectiu d’aquesta regidoria és 
mantenir la línia d’equilibri pressupostari i s’ha con-

feccionat un pressupost realista en la previsió de les 
despeses i prudent en la dels ingressos. Serà, en tot 
cas, quan es realitzi el tancament de l’any 2018, que 
es veurà quin és el resultat final, per poder invertir el 
romanent en inversions sostenibles. Però, tot i el rigor 
que ens apliquem, volem continuar creixent i desen-
volupant-nos socialment, amb un pressupost que se-
gueix amb la mateixa línia pressupostària d’anys an-
teriors, mantenint l’estabilitat i la sostenibilitat de la 
hisenda municipal i que ens permeti aplicar els reptes 
i les accions polítiques de l’equip de govern.

Tot seguit, detallem de manera general d’on prove-
nen els ingressos i a què van dedicadesles despeses 
d’aquest pressupost 2019.

Regidoria 
d’Hisenda

DESPESES

Vies públiques 784.414 €

Administració general 729.938 €

Recollida/tractament de residus 446.600 €

Ensenyament 385.107 €

Urbanisme 361.181 €

Medi ambient + Salubritat 231.921 €

Turisme + Desenvol. empresarial 123.320 €

Esports + Instal·lacions esportives 148.337 €

Assistència social 178.120 €

Cultura + Joventut 168.913 €

Òrgans govern 115.701 €

Devolució préstecs 116.891 €

Clavegueram + Aigua 98.690 €

Recaptació Diputació 67.000 €

Neteja viària 67.500 €

Enllumenat públic 54.450 €

Seguretat + Protecció Civil 43.622 €

Transferències mancomunitats 34.400 €

Parcs i jardins 16.000 €

Imprevistos 10.500 €

TOTAL 4.308.783 €
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TRIBUTS A COBRAR PER 
PADRO 2018/QUAN? GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES

Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica

DE L’1 DE MARÇ  
AL 2 DE MAIG

Impost sobre béns immobles 
urbans

DEL 2 DE MAIG  
AL 2 DE JULIOL

DATA DE LES DOMICILIACIONS 1/6 2/11

Taxa de gestió residus domèstics DEL 2 DE MAIG  
AL 2 DE JULIOL

DATA DE LES DOMICILIACIONS 1/6 2/11
Taxa de gestió residus 
comercials

DEL 2 DE MAIG  
AL 2 DE JULIOL

DATA DE LES DOMICILIACIONS 1/6 2/11

Taxa cementiri municipal DEL 2 DE MAIG AL 2 
DE JULIOL

Impost béns immobles caract. 
especials

DEL 2 DE MAIG AL 2 
DE JULIOL

Impost sobre activitats 
econòmiques

DEL 19 DE SETEMBRE 
AL 19 DE NOVEMBRE

Impost sobre béns rústics DEL 19 DE SETEMBRE 
AL 19 DE NOVEMBRE

Calendari fiscal per a l’exercici de 2019

Regidoria de
Planificació
del Territori i
Obres

Reurbanització de la travessera urbana 
de Can Cartró

El dia 15 de novembre la Gerència 
de Serveis, Infraestructures Viàries 
i Mobilitat de la Diputació de Bar-
celona va presentar un exemplar 
del Projecte constructiu de reur-
banització de la travessera urbana 
al nucli de Can Cartró. Aquest pro-
jecte preveu l’ordenació d’algunes 
instal·lacions i de la pavimentació 
de la carretera que travessa Can 
Cartró. Es proposa crear una pla-

taforma única, amb una zona cen-
tral asfaltada i laterals amb llam-
bordes, adaptant-se a les diferents 
amplades i necessitats de trànsit 
de vianants. Aquest projecte és 
una necessitat de fa temps per 
poder ordenar la circulació de ve-
hicles en un tram estret i urbà de 
la carretera, fent-la, en la manera 
del possible, compatible amb les 
necessitats urbanes.

El finançament de les obres 
anirà a càrrec, en un 52%, de 
la Diputació de Barcelona, i en 
un 48% de l’Ajuntament de 
Subirats.L’Ajuntament ha donat el 
vistiplau a la proposta presentada 
i ara la Diputació haurà d’aprovar 
el projecte i fer les gestions ne-
cessàries per a l’adjudicació de les 
obres i la seva execució.

L’any 2015 es va acabar l’obra de reforç de la passarel·la 
d’Ordal, necessària per garantir la seguretat dels usuaris. 
El projecte preveia adequar els accessos construint unes 
rampes que no van poder-se executar per falta de finan-
çament.

Darrerament es va replantejar de nou la possibilitat d’ade-
quar els accessos amb dues alternatives: la construcció de 
rampes o bé la instal·lació d’un ascensor. S’ha vist que la 
primera opció presentava l’inconvenient que, per garantir 
el compliment de la normativa sobre accessibilitat, calia 

allargar els trams de rampa en direcció a la carretera, cosa 
que encaria la solució i podia presentar problemes en les 
autoritzacions per la proximitat de la carretera. La segona 
opció, la d’instal·lar un ascensor, és més econòmica i fàcil 
d’execució, però requereix un manteniment més acurat.

S’ha redactat un projecte d’ascensor amb estructura metàl-
lica i tancament de vidre que té en compte l’impacte visual 
que pot representar una instal·lació d’aquest tipus, i que en 
el seu moment s’exposarà al públic.

Instal·lació d’un ascensor exterior  
a la passarel·la d’Ordal
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Territori

Modificació del Pla 
parcial urbanístic  

Eixample de Lavern

En l’anterior butlletí es va informar que el dia 
24 de gener de 2018 es va acordar posar 
a exposició pública el Pla parcial urbanístic 
Eixample de Lavern, que planifica el creixe-
ment del poble entre les escoles i Ca l’Al-
mirall. 

El pla es va enviar a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona i aquest organis-
me va fer un informe on recomana modificar 
l’ordenació del Pla parcial. També es van pre-
sentar dos escrits d’al·legacions qüestionant 
l’ordenació proposada.

D’acord amb l’informe de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme, l’equip redactor del pla 
ha presentat una nova proposta de redacció, 
que serà analitzada i exposada al públic.

Aprovació de l’operació 
jurídica complementària del 
projecte de reparcel·lació de 
la urbanització Can Rossell

El dia 10 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va 
aprovar l’operació jurídica complementària del projecte 
de reparcel·lació de la urbanització Can Rossell.

Amb motiu de l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) de Subirats i també a causa de les 
modificacions de propietat d’algunes parcel·les i alguns 
errors detectats en la titularitat de la zona verda, ha cal-
gut actualitzar el projecte de reparcel·lació de la urba-
nització per poder fer la inscripció de les parcel·les al 
Registre de la Propietat. Aquesta actualització s’ha fet a 
través d’una figura que és l’operació jurídica esmentada.

Una vegada feta l’aprovació, s’ha notificat als veïns de 
la urbanització i ben aviat s’enviarà al Registre per a la 
inscripció de les finques. 

L’ordenança municipal regulado-
ra de la conservació, la neteja i el 
tancat de solars i parcel·les obliga 
els propietaris de solars a mante-
nir-los en condicions de segure-
tat i ornat públic, tenint controla-
da la vegetació, la flora i la fauna 
i mantenint la parcel·la lliure de 
residus. (article 7).

Així mateix, hi ha diverses normati-
ves urbanístiques relatives a l’obli-
gació dels propietaris de tota mena 
de terrenys, construccions i instal-
lacions de mantenir-los en condici-
ons de seguretat, salubritat i orna-
ment (com per exemple l’article 15 
del Text Refós de la llei del sòl i re-
habilitació urbana, i l’article 29 del 
Reglament de la llei d’urbanisme).

Per tant...

És responsabilitat del 
propietari  

mantenir en condicions  
el seu solar o parcel·la

A tals efectes...

-  Cal controlar la vegetació que 
hi creix (cal anar fent neteges o 
desbrossades del solar periòdica-
ment).

-  En cas de molta presència d’ar-
bres, cal fer-ne una aclarida. I en 
cas d’haver-hi arbres molt a prop 
de les cases, cal talar-los per evi-
tar riscos.

-  No s’hi poden acumular deixalles 
(cal mantenir-los nets).

-  Cal evitar que hi hagi focus de 
mosquit (per exemple, si hi ha 
basses o piscines abandonades, 
cal buidar-les o tractar l’aigua).

-  Cal evitar que hi hagi la presèn-
cia d’altres animals indesitjables 
(com, per exemple, rates).

L’objectiu de mantenir en bones 
condicions les parcel·les i solars 
és minimitzar els riscos (per in-
cendis, danys, molèsties als veïns, 
presència de fauna no desitja-
da...).

Actualment el servei de Medi Am-
bient i Sostenibilitat de l’Ajunta-
ment està realitzant inspeccions 
de parcel·les i solars, i enviant re-
queriments als propietaris en cas 
de detectar incompliments d’aques-
tes normes, perquè solucionin les 
mancances que correspongui. 

Si no es du a terme l’actuació en el 
termini estipulat en el requeriment, 
es poden imposar multes coerci-
tives de fins a 3.000 €.

Regidoria 
de Medi 
Ambient

Manteniment de parcel·les i solars
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DIA FESTIU... RECOLLIDA GENERAL...

•  Dimarts 25 desembre ð Dilluns 24 desembre

•  Dimecres 26 desembre ð Dijous 27 desembre

•  Dimarts 1 gener ð Dimecres 2 gener

•  Dilluns 28 gener (festa local) ð Dimarts 29 gener

Vegi el dors >

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

✁

(60 bosses)

VARIACIÓ HORARIS  
PORTA A PORTA  

CAMPANYA DE NADAL 
2018/19

*  Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s modificat ja 
que cal recórrer tot el municipi. Es recomana treure la brossa la nit anterior.

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

CÒPIA NO VÀLIDA
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A finals de novembre es va publicar un nou llibre infantil impulsat pels municipis del projecte “El 
Camí del Riu” (ajuntaments de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torre-
lavit, Sant Sadurní i Subirats). Ja es pot trobar a les llibreries. A més, l’Ajuntament n’ha repartit uns 
quants exemplars a les escoles del municipi, per al seu fons bibliogràfic i perquè els nens i les nenes 
en puguin gaudir.

Un tomb pel Camí del 
Riu
Jocs i descobertes per a l’entorn 

natural

EDITORIAL COSSETÀNIA

Autor: Xavier Bayer

Il·lustracions: Judit Roma i Cendra

Aquest llibre proposa escapades als voltants 
dels rius Mediona, Bitlles, Lavernó i Anoia, al 
nord-est del Penedès, per gaudir en família, 
per tal de conèixer de primera mà el paisatge 
de la zona. A través d’il·lustracions molt preci-
ses i d’algunes fotografies, el lector descobreix 
els animals, els arbustos i arbrets, les herbes, 
les papallones, els ocells, els insectes, les pinyes 
i els bolets que s’hi poden trobar; allò que necessiten per sortir 
al riu; els perills que sofreix aquest medi, i tot un grapat d’elements naturals, històrics, 
culturals i patrimonials que val la pena conèixer. També trobarà, en tot moment, propostes lúdiques 
de jocs diversos (embarbussaments, laberints, recerca d’animals, etc.), treballs manuals per fer, un 
conte i algunes receptes de cuina amb aliments de la zona. Es complementa amb itineraris senya-
litzats que faciliten les passejades.

 

✁

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES
(60 bosses)

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

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

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni 

impressions. Termini màxim fins al 28 de febrer de 2019)CÒPIA NO VÀLIDA
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L’Ajuntament de Subirats i Cassa han presentat les 
noves eines per potenciar la informació del servei d’ai-
gües al municipi, gràcies a la implantació d’un nou 
software integral de gestió del servei que ha desenvo-
lupat el personal de la companyia d’aigües: el SIGEA. 
Aquest programa, que integra quatre mòduls bàsics i 
que permet als tècnics i operaris de Cassa conèixer en 
temps real tota mena d’informació i incidències en la 
xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciu-
tadania, oferint informació d’utilitat en l’entorn digital.

L’alcalde de Subirats, Pere Pons, ha destacat que 
“aquest és un servei molt important i necessari per la 
singularitat del nostre municipi, amb 15 nuclis de po-
blació i una xarxa molt extensa”. Per la seva part, Josep 
Maria Manyosa ha explicat que “Subirats se situa en 
la primera divisió quant a la gestió del servei d’aigües. 
El sistema d’informació d’incidències d’aigua, via web 
i sms, és un servei d’alt valor afegit del qual només 
disposen les ciutats més intel·ligents del nostre país”.

A la nova web, www.cassa.es/municipi/subirats, el cli-
ent pot veure les interrupcions actuals en el servei, o 
bé les obres previstes de millora de la xarxa. A més, 
els veïns i les veïnes poden també notificar a Cassa 

qualsevol fuita que detectin als carrers omplint un 
senzill formulari. La informació arribarà directament 
als tècnics del servei, que procediran a reparar la pos-
sible avaria tan de pressa com sigui possible. 

El nou sistema intel·ligent de gestió del servei d’ai-
gües de Subirats permet, també, enviar notificacions 
als clients a través d’sms. Es tracta d’avisos no comer-
cials, és a dir, Cassa no enviarà cap informació tret de 
les avaries a la xarxa d’aigua que afectin el domicili 
del client. L’sms inclou, també, la previsió de restabli-
ment del servei. Tots els veïns de Subirats que hagin 
informat prèviament a Cassa del seu número de te-
lèfon mòbil rebran un primer sms informant de l’alta 
gratuïta en aquest nou servei i de la possibilitat de 
donar-se’n de baixa voluntàriament. Des del 22 d’oc-
tubre, tots els clients poden donar-se d’alta gratuïta-
ment omplint un senzill formulari que es troba a la 
mateixa pàgina web.

El SIGEA també implica importants millores en l’àrea 
d’operacions, ja que els tècnics de CASSA a Subirats 
aniran equipats amb tauletes, cosa que, en cas d’ava-
ria, els ajudarà a minimitzar l’afectació del tall als cli-
ents.

Regidoria 
de Serveis 
Comunitaris

Cassa informarà de les avaries a la 
pàgina web i per sms als clients

El nou portal web informarà en temps real de totes les avaries  
i de la previsió de restabliment del servei, així com les obres 

programades de millora a la xarxa d’aigües municipal

Els veïns i les veïnes de Subirats podran donar-se d’alta al servei 
gratuït de notificacions via sms a la mateixa web
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Regidoria 
d’Esports

Cardioprotegir Subirats

El mes de setembre van entrar en funcionament nou 
desfibril·ladors al municipi de Subirats.

El projecte de cardioprotegir el municipi compta actu-
alment amb 11 aparells, 9 instal·lats en diferents nuclis 
urbans i 2 aparells portàtils.

Els nou que es troben a la via pública 
estan disponibles les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any. Els desfibril·ladors a la 
via pública són essencials per poder sal-
var vides, però cal tenir en compte que no 
són una joguina. A més, alguns dels DEA 
són capaços de realitzar automàticament 
una trucada al 112 i disposen de geoloca-
lització perquè l’ajuda sanitària ens pugui 
trobar ràpidament.

Els desfibril·ladors són aparells d’ús públic, 
amb un sistema automàtic, senzill, modern 
i fiable, que els pot fer servir qualsevol 

persona en qualsevol moment i que permeten actuar en 
cas d’aturada cardiorespiratòria. Una actuació precoç i 
eficaç amb l’ajuda d’un DEA i de persones formades és 
decisiva davant d’una situació crítica, i pot resultar clau 
per aconseguir salvar una vida.

Aquest projecte es vol complementar amb ta-
llers d’autoprotecció, i de suport vital bàsic i 
DEA gratuïts oberts a la ciutadania.

El dissabte 12 de gener és realitzaran dues 
sessions formatives d’una hora obertes a la 
ciutadania, per explicar com actuar davant 
d’un cas real i el funcionament dels desfibril-
ladors. 

Sessions formatives dissabte 12 de gener:

•  De 10 a 11 h al Centre Cultural de Sant 
Pau d’Ordal 

•  De 12 a 13vh a l’Ateneu d’Ordal.

Cursa de les Caves  
i Serralats, cursa i caminada de muntanya de Lavern

Un any més vam tenir la Cursa de les 
Caves, el 4 de novembre, que arriba 
ja a la seva vuitena edició, i la quarta 
edició de la cursa de muntanya de Ser-
ralats. Aquest any per segona vegada, 
vam tenir també la caminada de mun-
tanya de 12,5 km.

Aquest any van participar 350 corre-
dors entre les curses de 5 km, 10 km 
i la de muntanya de 17,5 km, i més de 
85 caminadors. En total eren 435 atle-
tes, amb la qual cosa es van igualar les 
inscripcions de l’any anterior.

Els guanyadors de la cursa de 5 km 
van ser: primer a la general masculi-
na, Thomas Fortin, amb un temps de 
17’10’’; en categoria femenina, Pilar 
Porta, amb un temps de 24’08’’; i els 
campions locals van ser, en categoria 
masculina, Marçal Cuscó, i en femenina, 
Sandra Taboada. En la cursa de 10 km 
els guanyadors absoluts masculins van 
ser, en tercer lloc, Modest Fernández 
Llopart, amb un temps de 38’04’’; en 
segon lloc Abderrazak Samaoui, amb 
34’34’’; i en primer lloc Radouane 

Nour, amb 33’25’’. En categoria feme-
nina el tercer lloc va ser per a Júlia Es-
cofet Savall, amb 47’38’’; el segon lloc 
per a Douae Ouboukir, amb 40’29’’; i 
el primer lloc per a Mercè Guerra Alba, 
amb 38’43’’. Pel que fa els locals, el 
primer masculí va ser Albert Sardà Gi-
meno, amb 41’04’’, i la primera fèmina 
va ser Violant Munné Vilà.

A la cursa de muntanya els guanya-
dors absoluts masculins van ser: en 
tercer lloc Adrià Colomer Fortuny, amb 
1h21’26’’; en segon lloc Carlos Merlos 
Garcia, amb 1h19’06’’; i en primer lloc 
Roger Camprubí Gallet. amb 1h18’41’’. 
En categoria femenina el tercer lloc 
va ser per a Veronica Zaragoza, amb 
1h45’01’’; el segon per a Maria Her-
nández Contijoch, amb 1h41’37’’; i el 
primer lloc per a Vanesa Chirveches 
Domínguez, amb 1h36’35’’. Cal desta-
car també que el primer local masculí 
va ser Cèsar Vendrell Raventós, amb 
1h44’37’’, i la primera local Maria Car-
tró Iriarte, amb un temps d’1h52’20’’. 

L’organització de la cursa demana 
disculpes per totes les molèsties que 

hagin pogut sorgir durant la matinal 
atlètica viscuda a Lavern.

Volem donar les gràcies a tots els vo-
luntaris, ADF, protecció civil, corredors, 
col·laboradors i patrocinadors, amb el 
granet de sorra dels quals s’han acon-
seguit aquestes vuit edicions de la 
Cursa de les Caves. Us esperem l’any 
que ve!

Informació facilitada  
per la junta de l’Associació Cursa  

les Caves de Lavern
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El 25 de novembre la plaça Subirats de Sant Pau d’Or-
dal va acollir la catorzena edició del Subirats Tasta’l. 
Una fira que s’ha anat consolidant amb els anys i que 
augmenta, en cada edició, el nombre de visitants.

Enguany el Subirats Tasta’l ha estat dedicat al món de 
la pagesia, i al voltant d’aquesta temàtica s’han orga-
nitzat les diferents activitats que han complementat 
la mostra.

El Subirats Tasta’l és una fira per gaudir en família dels 
productes de proximitat que s’elaboren al nostre mu-
nicipi, i gràcies a la participació dels artesans, artistes, 
cellers, restaurants i elaboradors, podem mostrar el 
bo i millor de Subirats.

L’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz, 
va ser l’encarregat d’inaugurar la mostra d’aquest any, 
que va comptar també amb la visita de més alcaldes i 
alcaldesses de la comarca i també representants d’al-
tres institucions, com Diputació i Generalitat.

Les novetats d’aquesta edició, pel que fa a activitats 
complementàries, han estat el curs d’iniciació a la 
marxa nòrdica, a càrrec de Marxen Nòrdic Walking Pe-
nedès, i l’exposició Subirats i pagesia, que s’ha com-
plementat amb l’escenificació de diàlegs del projecte 
“Llegat de poble”. 

També hem comptat amb la participació especial del 
Consell Regulador IGP Gall del Penedès, amb degusta-
cions elaborades per restaurants del municipi.

Com cada any, els més petits han gaudit de tallers i 
jocs relacionats amb la cultura del vi i el cava, de la mà 
de Fem Vinya i ArqueoVits. Malauradament, a última 
hora i per causes alienes a l’organització, es va sus-
pendre l’activitat de passejades amb poni. 

Un any més hem gaudit també de la participació de les 
companyies de teatre En Obres de Lavern i La Com-
panyia És Grata de Can Rossell, que han animat la fira. 

Des de l’Ajuntament volem agrair l’assistència de tot-
hom que va visitar el Subirats Tasta’l, i molt especial-
ment donar les gràcies als expositors que hi van par-
ticipar i als diferents col·laboradors que fan possible 
que cada any el Subirats Tasta’l sigui un èxit. 

Regidoria  
de Promoció 
Econòmica

Rècord de visitants  
en la 14a edició del Subirats Tasta’l
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Racó de les Llars

Llars d’infants de Subirats

Les llars d’infants de Subirats tenim el privilegi d’es-
tar ubicades en un entorn on la natura és present 
amb tota la seva esplendor.

Aquest entorn proper ens fa adonar de les merave-
lles que tenim tan pròximes i que permeten que els 
infants en gaudeixin tot passejant, observant i inte-
ractuant amb tot el que la natura ens ofereix en els 
diferents canvis d’estació.

L’objectiu és aprendre de l’entorn i enriquir-nos, gau-
dint de noves experiències i estímuls que ens ofereix 
el contacte directe amb la natura.

Regidoria 
d’Ensenyament

Racó de les Escoles

Els cicles se’n van i no sabem si tornaran
A l’escola el Montcau d’Ordal hem deixat enrere els 
cicles per donar pas a les comunitats. 

Aquest curs 18/19, com que a l’escola hi ha menys 
mestres, hem fet agrupaments de tres cursos, que són 
les comunitats que són la dels petits per a infantil, la 
de mitjans, que inclou els alumnes de primer a tercer, 
i la comunitat de grans amb els cursos de quart a 
sisè. De fet ja fa anys que els nens i les nenes d’in-
fantil s’agrupen per comunitats, però ara ho fem tota 
l’escola. 

Aquest canvi afecta tant els mestres com els alumnes, 
però no ho fa de manera negativa. Tot té la seva part 
bona i la seva part dolenta, per exemple els mestres 
es poden coordinar més bé perquè a vegades tenim 
dos mestres a l’aula. També som més alumnes per 
classe i ens ajudem els uns als altres. Com que can-
viem d’aula freqüentment, treballem en agrupacions 
diferents, ah!, i tenim mestres nous a infantil, música i 
anglès. També hi ha coses que no han canviat, sobre-
tot perquè som ZER. Per exemple, les sortides encara 
les fem per cicle, i els aniversaris també.
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Aquesta nova agrupació ens permet fer coses noves 
que ens agraden molt, com les ciències naturals en 
anglès, els reptes matemàtics, els racons de jocs edu-
catius, els projectes de llengua, etc.

Esperem que en el futur hi hagi més alumnes per no 
perdre més mestres. Tot i això, estem segurs que les 

coses positives de treballar per comunitats les conti-
nuarem aplicant encara que tornéssim a ser una es-
cola cíclica.

Els alumnes de la Comunitat de Grans

Excursió a Can Mallofré de l’Escola Sant Jordi
El divendres 23 de novembre al matí els nens i les 
nenes de cicle mitjà vam anar a comprar cera per fer 
la nostra pomada de vi. El Salvador Mallofré ens va 
ensenyar com es feia la mel, ens la va deixar tastar 
i era molt bona. Ens va explicar moltíssimes coses, 
com ara que les abelles construeixen amb la cera les 
cel-les hexagonals i hi guarden la mel a dins, i perquè 
no caigui, les abelles fan una capa per tapar la cel·la. 
Després amb un ganivet es treia la capa de cera i es 
posava a la màquina centrifugadora que treia la mel.

També ens va explicar que si l’abella tenia el cap d’un 
color o d’un altre, que no era el seu, era perquè havia 

agafat el pol·len d’una flor o d’una altra. I per això hi 
ha mel de romaní, o de taronger o de mil flors.

Vam aprendre a distingir les abelles de les vespes, 
com viuen les abelles i moltes altres coses.

Ens va explicar també que els pagesos li demanen 
abelles per tenir més fruits, perquè les abelles pol-
linitzen les flors i per això les porta a diferents zones 
de Catalunya.

Ens va agradar molt poder visitar el seu taller i com 
ens ho va explicar tot. I al final ens va regalar la cera! 
Gràcies, Salvador!
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Aquest curs, l’escola ha iniciat una nova manera d’en-
focar les matemàtiques, partint de la formació que van 
iniciar els mestres durant el curs passat. Les mate-
màtiques, com tots els aprenentatges, han d’emocio-
nar, han de desenvolupar la creativitat dels alumnes i 
han d’aparèixer en les activitats quotidianes perquè 
aquests aprenentatges siguin tan significatius com 
sigui possible per a ells/es.

Les Comunitats de Matemàtiques ocupen una franja 
de dues hores a la setmana. Hi ha dues comunitats: 
la Comunitat dels Mitjans, formada per alumnes de 
1r, 2n i 3r; i la Comunitat dels Grans, formada pels 
alumnes de 4t, 5è i 6è.

Les dues hores de comunitats són un espai en què 
els alumnes tenen propostes matemàtiques que els 
permeten afermar els aprenentatges d’una manera vi-
vencial i manipulativa. Des de l’escola pensem que la 
metodologia en l’aprenentatge matemàtic ha d’estar 
lligada a diferents fenòmens i aspectes de la realitat 
que han d’anar units a l’observació i l’experimentació 
per potenciar l’aprenentatge.

Aquesta aposta és ferma i el claustre segueix for-
mant-se, a més de tenir l’assessorament i seguiment 
d’una especialista en el tema. 

Què diuen els alumnes de les Comunitats?
“És una classe on aprenem mates divertint-nos. I fem 
coses xules” (Biel, C. Mitjans).

“Són guais. Fem jocs de sumes i aprenc a fer coses jo 
sol” (Martí, C. Mitjans).

“És una estona de treballar mates fent com jocs de 
mates. Són xules” (Júlia, C. Mitjans).

“Són unes classes però no són per treballar ni ens 
faran exàmens. Sinó que serveixen per aprendre ju-
gant, no només escrivint. Et fan pensar. Són diverti-
des” (Marina, C. Grans)

“És com treballar i aprendre però sense fer exàmens i 
divertint-te. Aprenc a fer mates com una mica jugant. 
Són divertides” (Ibai, C. Grans)

“Mates treballant amb un grup i també són racons 
i fem mates. I ens ajudem amb el grup. M’agraden.” 
(Joan, C. Grans).

“Són diferents activitats de matemàtiques, que són 
per aprendre i passar-s’ho bé. Aprenc més que fent 
llibre. Són xules” (Jan, C. Grans).

“Fem mates com amb jocs. I llavors s’aprèn més per-
què és més divertit i hi estàs més implicat. Estic apre-
nent molt més perquè estic més per la feina i això. Són 
molt guais” (Judit, C. Grans).

“Són uns jocs que fem en racons on treballem la me-
sura, la geometria i coses de mates. I amb els jocs 
aprenem matemàtiques. A cada racó aprenem coses 
diferents. Fan pensar” (Roger, C. Grans).

“Són uns jocs que fem amb els de 4t, 5è i 6è, els 
fem per aprendre matemàtiques de diferents maneres. 
Fem les mateixes coses però més divertit. Són diver-
tides” (Emma, C. Grans).

“Són jocs i aprens molt. Aprens matemàtiques i càlcul 
mental. Jo aprenc més fent això que assegut i que 
m’expliquin coses. Les mates m’agraden més que 
abans. Les Comunitats són xules” (Èric, C. Grans).

“Són grups de mates que són de fer jocs que et fan 
pensar i has de resoldre coses. Crec que aprenc més 
que abans perquè són més divertides. Les Comunitats 
són espectaculars” (Joan Pau, C. Grans).

“Són mates amb els de primer i els de tercer i fem 
jocs. Fem jocs que et fan pensar. Són divertides i 
m’agraden perquè a més puc estar amb els companys 
de l’any passat” (Fèlix, C. Mitjans).

“Són jocs amb què aprenem coses de mates. I també 
aprenem estratègies. Són divertides i m’agrada jugar 
amb els de tercer” (Irene, C. Mitjans).

“Són per anar més de pressa comptant i per entre-
nar el cervell matemàtic. I juguem a jocs que són de 
pensar i anar de pressa. També n’hi ha de geometria 
i coses de mates. M’agraden molt les Comunitats de 
mates” (Àfrica, C. Mitjans).

Comunitats Matemàtiques a l’Escola Subirats
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En cada edició de la revista Tot Subirats trobareu la descripció d’un bé del nos-
tre patrimoni cultural.

Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, podem accedir a l’inventari del patrimoni cultural local a través d’un 
enllaç que trobareu al web municipal www.subirats.cat amb el nom “Mapa de 
patrimoni cultural”.

La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el 
patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de 
mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

Regidoria  
de Cultura

UBICACIÓ

Ubicació: Carrer del Forn del 
Vidre, 12. Ordal
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada

CLASSIFICACIÓ

Any: 1833
Estil: Contemporani
Segle: XIX
Estat de conservació: Bo

DESCRIPCIÓ

Edificació d’un sol cos, dividida en 
múltiples espais destinats actual-
ment a habitatge, magatzems, ga-
ratges i hort. L’espai originalment 
dedicat als forns per fer el vidre és 
de planta quadrada (22 x 22 m) i 
fa 8,50 m d’alçada. Té 4 naus for-
mades per dos arcs centrals (fabri-
cats amb maons) d’11 m d’ober-
tura cadascun, que divideixen el 
sostre en dues vessants mitjançant 
bigues de fusta. Obres modernes 
de totxo tapen parcialment l’ober-
tura d’un dels arcs. També s’obser-
ven a l’actualitat restes d’arc que 
segueixen als dos arcs principals, 
de diàmetre menor. Els paraments 
de façana tenen grans finestrals i 
una gran porta de fusta oberta en 
un arc rebaixat. A les bandes de 
les portes hi ha petits contraforts 
als marges. Els materials utilitzats 
són els maons i la pedra.

La façana lateral és la destinada a 
habitatge històricament, presenta 
una porta igual que la d’entrada 
al forn, de fusta i emmarcada en 

maons amb trencaaigües superior. 
A la part superior, tocant el límit 
de la teulada, es disposen quatre 
finestres amb ampit de pedra, ali-
neades a la mateixa alçada en tota 
la façana, que a l’actualitat pertany 
a dos edificis diferents. A la banda 
de l’entrada al forn també hi ha 
habitatges a l’actualitat, davant 
d’elles s’han integrat en una ter-
rassa moderna, les rodes de molí 
(moles) de pedra que s’havien uti-
litzat per triturar les ampolles que 
es reciclaven. També hi ha algunes 
pedres de sauló disposades per 
decorar; aquesta pedra es coneixia 
també com a pedra d’esmolar ver-
mella i cobria el forn interiorment, 
ja que tenia propietats refractàries.

Observacions: 

Segons els seu últim propietari, 
Alejandro Mensa, que encara va 
mantenir el forn en actiu, el forn 
de vidre d’Ordal va ser el de més 
gran capacitat que ha existit mai 
del tipus català.

HISTÒRIA

El forn de vidre d’Ordal fou fun-
dat l’any 1833 per Salvador Sala 
Masifern, natural de Sant Ponç, 
població de Corbera de Llobregat 

des de la qual traslladà el forn fins 
a Ordal. Pertany als Mensa per 
herència de José Mensa, gendre 
d’Esteve Sala. L’any 1851, Esteve 
Sala llogà a Victòria Ricart Anet, 
propietària, un magatzem al carrer 
de Ferran VII per destinar-lo a la 
venda de vidre del forn d’Ordal. 

El 1864 moria Esteve Sala; el seu 
gendre, José Mensa Santilari, es 
feu càrrec del forn i va passar a la 
propietat de la família Mensa, que 
ja eren vidriers. Per la seva banda, 
els Sala pertanyen a una antiga 
nissaga de vidriers, documentada 
ja al segle XVIII. El local dels forns 
mesurava 22 x 22 m i fa 8,50 m 
d’alçada. Tenia 4 naus forma-
des per dos arcs centrals d’11 m 
d’obertura cadascun. Segueixen 
a aquests dos arcs uns altres tres 
per costat, de diàmetre menor, i 
segueixen a aquest les parets de 
façana amb les finestres i una gran 
porta. A part de les arcades ja des-
crites, a les dues parets laterals hi 
havia uns altres 4 arcs per costat, 
que encapçalen les 4 naus a ma-
nera de claustre. Totes les parets 
tenen un gruix d’entre 50 i 60 cm. 
Aquests 8 arcs laterals donaven 

Patrimoni cultural de Subirats

Forn de vidre d’Ordal

(continua a la següent pàgina)
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El pessebre de l’Eudald
L’Eudald Vendrell Miret, pagès, boletaire i artista dels tre-
balls manuals, dedica cada any unes hores del seu temps 
lliure a crear un pessebre ple de detalls i novetats. Faci 
fred, vent o quatre gotes, l’Eudald crea el pessebre amb 
la mateixa il·lusió cada any. Amb un frontal perquè ja és 
fosc quan plega de la feina, i amb un disseny narratiu 
impecable.

Figuretes tradicionals, pedres i plantes naturals, camins i 
rius, ramats d’animals de tota mena, aranyes, tortugues i 
esquirols, oficis d’abans, muntatges amb aigua i llums, i 
el més divertit de tot, el joc de localitzar els 3, 4 o 5 ca-
ganers amagats estratègicament al llarg de la instal·lació 
nadalenca. Les criatures ja ho esperen. 

Les àvies i els avis, les mares i els pares acompanyen la 
canalla petita i els expliquen el sentit de tot plegat. Hi 
tornen i tornen, perquè sempre queden detalls per veure. 
Us convidem a passar-hi i entretenir-vos-hi una estona!

Una de les tradicions d’aquestes festes de Nadal a Sant 
Pau d’Ordal és la visita al pessebre del jardí del carrer 
Sant Jordi número 1. 

Des de la Regidoria de Cultura s’ha organitzat un ta-
ller de gòspel a l’Ateneu Agrícola de Lavern, impartit 
per la professora Helena Escolano.

Durant sis sessions, les persones participants van 
poder aprendre les arrels d’aquest tipus de música i, 
alhora, practicar-la.

Trenta-dues persones d’arreu del municipi i d’altres 
pobles veïns han participat en aquest taller, que ha 
estat un èxit.

Taller de gòspel

accés a altres estances. En una hi 
havia un altra gran porta per on 
s’entrava la llenya. Les altres eren 
per a serveis auxiliars, i a sobre, 
habitatges. A la part superior de 
les arcades centrals hi havia els fu-
merals (l’eixida de fums), així com a 
les capçaleres de les naus centrals. 
A la part superior de les parets la-
terals hi ha 4 finestres, 2 per cos-
tat; unes donen a l’exterior, i unes 
altres als habitatges per vigilar el 
forn i els seus servidors durant la 
nit. El local tenia capacitat per con-
tenir dos forns de gran producció. 
A l’exterior hi havia uns coberts 
prou grans per cobrir la llenya de 
la pluja i 5 carros i 2 vehicles. Les 
estances majors eren les destina-
des a quadres, amb capacitat per a 
8 o 9 cavalleries, amb la seva pa-
llissa, i les destinades a dormitori 
dels productors o mestres vidriers, 
amb 12 llits, entre individuals i do-
bles. També el “pastador”, o espai 
destinat a la composició del vidre, 
era força espaiós. I els altres espais 
(de 5 x 5 m) eren estances des-

tinades a despatxos, dues per als 
gresols, el graner, el rebost, cuina, 
forn de pa i habitacions diverses. 
A més dels galliners, horts, etc. A 
la part de l’angle dret de la faça-
na del local hi havia un forn d’uns 
2,50 m de diàmetre i 1,10 d’al-
çada; la seva boca petita donava 
a l’interior. Al costat n’hi havia un 
altre més gran, de 3 m, refracta-
ri, amb boca de 80 cm, que per-
metia la ubicació dels gresols. Un 
tercer forn era contigu a la porta 
d’entrada al local, de dimensions 
mitjanes. La seva boca donava a 
l’exterior, i les seves parets, plat i 
parrilles eren de pedra de sauló 
vermellós. Els fums d’aquests úl-
tims forns sortien per la seva prò-
pia boca, sobre la qual hi havia una 
xemeneia. Aquests forns servien 
per coure uns “pans” o blocs cú-
bics d’uns 22 cm per al vidre verd. 
Els forns tenien sota el seu plat 
o banc un corredor o cambra de 
combustió amb dues parrilles que 
els travessaven, i sota d’aquest, la 
seva “glaia”. 

MENSA (2004): El paratge anome-
nat “Fondo dels Vidriers”, a Ordal, 
no té altra explicació que la d’ha-
ver estat un lloc molt frondós de 
pins, on durant molt de temps hi va 
haver una brigada de llenyataires 
tallant llenya per al forn. La planti-
lla de treballadors era d’uns 40 vi-
driers. Al capvespre els aprenents 
tenien una hora de pràctiques en 
l’art del vidre. També tenien les 
seves diversions, van formar el 
famós Orfeó L’Oreneta l’any 1905, 
amb Ramon Domènech i Julià com 
a director. Aprofitaven les estones 
vesprals per assajar. Dues dates 
hi havia cada any que els vidriers 
consideraven com a diades solem-
nes: la Festa de Santa Llúcia, la 
seva patrona, que era venerada a 
l’església d’Ordal amb una imatge 
pagada per ells mateixos, i la festa 
de Sant Esteve, patró del poble: no 
faltava l’envelat dels vidriers, que 
feia competència a l’envelat del 
poble. RAVENTÓS (1968).
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Què és el projectecte TLN Mobilicat?
El projecte TLN Mobilicat té l’objectiu de promoure la 
inserció laboral de qualitat de graduats en formació 
professional mitjançant la creació d’un itinerari perso-
nalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge 
pràctic i formatiu a diferents punts d’Europa (Bèlgica, 
Alemanya i Portugal).

Qui hi pot participar?
a)  Aquells joves que compleixin els requisits del pro-

grama de Garantia Juvenil (edat, experiència profes-
sional, ocupació, empadronament, etc.).

b)  Joves amb coneixements de llengua anglesa o la 
pròpia del país de destí igual o equivalent a un ni-
vell B1.

c)  Graduats en: administració i gestió, informàtica i co-
municacions, sanitat, comerç i màrqueting, electrici-
tat i electrònica, imatge i so, indústries alimentàries, 
hostaleria i turisme, i serveis socioculturals i a la 
comunitat. 

*No hi ha conveni amb tots els graus mitjans i forma-
tius d’aquestes branques, cal verificar més en detall*

Quina preparació prèvia ofereix el projecte?
-  Formació lingüística (160 hores presencials).

-  Tallers de preparació intercultural (10 hores presen-
cials).

-  Orientació professional.

En què consisteixen les pràctiques 
professionals?
-  9 setmanes de pràctiques professionals en una em-

presa de Lisboa (Portugal), Munic (Alemanya) o An-
vers (Bèlgica).

-  8 accions culturals i pedagògiques durant l’estada.

Quines accions finança el projecte?
 -  Formació lingüística.

-  Tallers de preparació intercultural i d’orientació pro-
fessional.

-  Viatge d’anada i tornada des de Barcelona.

-  Despeses de manutenció i allotjament.

-  Assegurança de responsabilitat civil i accidents.

En quines dates es desenvoluparà el projecte?
-  Selecció dels candidats: fins al 18 de gener de 2019.

-  Formació lingüística: febrer - març de 2019.

-  Pràctiques professionals a les ciutats de destí: abril 
– juny 2019.

Fins quan t’hi pots inscriure?
-  El període d’inscripció finalitza el 13 de gener de 

2019.

Més informació?
Al Servei de Joventut et podem orientar i derivar per 
poder fer tots els tràmits sense dificultat. 

Truca al 628 264 481 o passa pel Subijove a pre-
guntar. 

També pots preguntar al Servei de Mobilitat de l’Alt 
Penedès, que es diu “Nexes”, fent un cop d’ull al seu 
web www.nexescat.org.

Regidoria  
de Joventut

TLN Mobilicat 2019
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a Subirats!

L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 20 nens i nenes nascuts al nostre municipi aquest 2018. 
És el nostre desig compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva cri-
ança és una tasca de tota la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

ARAITZ TARAVILLA VENEGA
 2 gener 2018

 Ordal

IGNASI GALLART MAÑE
 4 gener 2018

 Ordal

SABINA CAUBET SANZ
 20 febrer 2018

 Sant Pau d’Ordal

ENZO MARISCAL REINA
 11 abril 2018

 Lavern

ELNA CÁNOVAS CASULLERAS
 17 maig 2018

 Can Cartró

ÈLIA BALTUILLE CASTELLANOS
 15 juny 2018

 Els Casots

TAISER ISSAOUI ZAVALA
20 juliol 2018

 Urb. Can Rossell

GUIM MARTINEZ CREIXELL
10 agost 2018
 Can Rossell

ÒNIA JULIÀ VENDRELL
 4 setembre 2018

 Ordal
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L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 20 nens i nenes nascuts al nostre municipi aquest 2018. 
És el nostre desig compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva cri-
ança és una tasca de tota la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

SABINA CAUBET SANZ
 20 febrer 2018

 Sant Pau d’Ordal

MARIA ADELL CALVO
 23 març 2018

 Sant Pau d’Ordal

CARLA DE LA CRUZ DURAN
 20 febrer 2018

 Sant Pau d’Ordal

Aquest són els nens i nenes nas-
cuts fins al dia 30 de novembre 
de 2018, data en què s’ha tan-
cat l’edició de la revista. Els nas-
cuts després d’aquesta data i 
fins al 31 de desembre sortiran 
al proper número de la revista 
municipal.

ÈLIA BALTUILLE CASTELLANOS
 15 juny 2018

 Els Casots

LOLA PACHECO FERNÀNDEZ
 22 juny 2018

 Urb. Casablanca

PAU MAÑÀ BARBA
 16 juny 2018

 Sant Pau d’Ordal

ÒNIA JULIÀ VENDRELL
 4 setembre 2018

 Ordal

CESCA PONS ESTEVE
 29 setembre 2018

 Ordal
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El projecte Millora’t, d’estimulació cognitiva i emocio-
nal, l’integren professionals provinents del món de la 
salut, la comunicació i les arts i parteix de la idea que 
és important treballar conjuntament des de diferents 
disciplines. Utilitzant tècniques molt diferents entre 
elles, es fomenta també la socialització, la creativitat 
i la intergeneracionalitat. I és que l’actitud vital que 
amb aquestes pràctiques s’aconsegueix resulta deter-
minant a l’hora de gaudir d’un envelliment de qualitat. 
Només cal poder comptar amb les eines i els recursos 
més adients i que les persones rebin un acompanya-
ment adequat, tot fomentant la inclusió. 

Un combinat per cada ocasió 
La combinació de disciplines en una mateixa sessió 
permet treballar l’estimulació i la creativitat des d’un 
punt de vista diferent, de manera que cada professi-
onal aporta el seu propi bagatge, sigui a través de la 
pràctica cognitiva, la musicoteràpia, l’artteràpia o bé 
l’escolta activa. En tots els casos els representants de 

cada disciplina comparteixen un objectiu comú: ofe-
rir eines a les persones per viure amb major qualitat, 
alegria i presència. Tot plegat emmarcat en una expe-
riència que contribueix a optimitzar l’actitud vital de 
manera lúdica. Aquest quart trimestre de 2018, s’han 
dut a terme combinades a Subirats amb motiu de l’ini-
ci de curs d’activitats per a la gent gran del municipi, 
però també en més petit comitè a Casablanca, Can 
Rossell i Ordal. 

Seguint els passos de Londres 
Amb aquesta filosofia, l’equip multidisciplinari Millo-
ra’t intenta reproduir a la comarca del Penedès una 
pràctica que ja fa uns quants anys que s’està desen-
volupant a alguns barris concrets de la perifèria de 
la ciutat de Londres, de la mà d’un equip de treball 
liderat pel professor Germán E. Berrios, catedràtic de 
la Unitat de Psiquiatria de la Universitat de Cambridge 
i cofundador de la Clínica de la Memòria, en el marc 
d’aquesta institució acadèmica britànica. 

Regidoria  
de Gent Gran

Subirats tasta les combinades  
de Millora’t

Presentació del programa d’activitats  
de la gent gran a les famílies

El setembre passat, a Sant Pau d’Or-
dal, es va presentar el programa d’ac-
tivitats de la gent gran per al curs 
2018/2019. La plaça Subirats va ser 
l’escenari on es van instal·lar dife-
rents carpes, on es van poder veure 
els diferents treballs que la nostra 
gent gran ha realitzat en les diferents 
activitats i també conèixer els profes-
sionals que les duen a terme, amb la 

intenció d’apropar tota aquesta feina 
a les famílies perquè coneguin de pri-
mera mà com es treballa i les tasques 
que es realitzen des del programa de 
Dinamització de la Gent gran a Subi-
rats.

Aquestes activitats fomenten l’au-
tonomia personal, oferint una ocu-
pació saludable del temps lliure i 

treballant l’autonomia i la relació 
social, amb el repte de garantir un 
envelliment actiu que reconegui la 
gent gran com a actor principal per 
fer-ho possible.

La Jornada va acollir diferents tallers 
i va comptar amb una seixantena de 
participants, entre familiars, dinamit-
zadors i gent gran del municipi.
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Recull verbal “Llegat de poble” i Subirats Tasta’l
El recull verbal “Llegat de poble” va iniciar la seva segona fase  

de treball coincidint amb el Subirats Tasta’l

El document es va difondre entre la població en 
forma de tres activitats: un programa de ràdio, una 
exposició fotogràfica i una escenificació teatralitza-
da.

Al llarg del darrer trimestre de 2017 es va dur a 
terme a Subirats, gràcies a la intervenció d’un nom-
brós grup de ciutadans d’edat avançada, un exhaus-
tiu recull de testimonis per materialitzar el llegat 
oral de la gent gran del municipi, de manera que es 
va donar veu a persones que, en general, gaudei-
xen de poca presència a escala social. La intenció 
era poder traslladar el seu testimoni a la resta de la 
població, tot creant nous vincles intergeneracionals 
i dotant de protagonisme, tant el col·lectiu com al 
seu llegat. El resultat d’aquelles 27 entrevistes col-
lectives d’entre una hora i mitja i dues hores de 
durada, desenvolupades als onze nuclis urbans del 
municipi –la primera fase del projecte– són gaire-
bé 300 pàgines de text que transcriuen testimonis, 
punts de vista i reflexions dels veterans locals al 
voltant d’alguns dels pilars que conformen el recor-
regut vital de qualsevol individu.

Paraula, imatge i interpretació
La segona fase es va iniciar tot coincidint amb la 
celebració del Subirats Tasta’l, el 25 de novembre, 
amb l’objectiu de traslladar l’essència del contingut 
d’aquest document a la resta de la població mitjan-
çant un procés de treball en el qual, implicant als 
testimonis, es va crear un aparador artístic a partir 

del qual difondre l’essència de la informació reco-
llida.

Es va tractar d’una primera experiència centrada 
en l’àmbit de la pagesia que es va repartir en tres 
activitats ben diferents però, alhora, organitzades 
amb l’objectiu de connectar amb persones de totes 
les edats i procedències. En primer lloc, el 24 de 
novembre, es va emetre, a les 10.30 h per la ràdio 
local, Penedès FM Subirats (dial 90.2), una tertúlia 
articulada a partir del testimoni d’una sèrie de pro-
tagonistes. Dirigida per la Montse Bueno –artífex 
del projecte juntament amb la dinamitzadora de la 
gent gran de Subirats, Neus Arnan– i articulada pel 
tècnic de l’emissora, Jordi Teruel.

En segon lloc, el mateix 25 de novembre, al Centre 
Agrícola de Sant Pau d’Ordal es va habilitar una ex-
posició de fotografies recollides entre els protago-
nistes del “Llegat de poble” que, a més d’instantà-
nies originals, va incloure el tractament artístic de 6 
imatges per mostrar el potencial que suposa reunir 
en un mateix suport –el metacrilat– imatge i text.

I en tercer lloc, també el 25 de novembre, a les 
11 h, s’escenificaren 12 diàlegs recollits en el do-
cument, que van tenir com a escenari l’exposició 
mateixa.

Des de la Regidoria de Gent Gran es pretén conti-
nuar treballant en aquest projecte i fer arribar l’ex-
posició a la resta de nuclis.
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Regidoria 
de Benestar 
Social

Grup de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) 

Des de l’any 2013, l’Àrea de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de 
Subirats ofereix el servei de Grup 
de Suport Emocional i d’Ajuda 
Mútua (GSAM), adreçat a les per-
sones cuidadores no professionals 
de persones amb dependència.

El Grup de Suport Emocional i 
Ajuda Mútua (GSAM) s’ofereix amb 
el suport d’un psicòleg. És un espai 
de relació, de suport psicològic i 
d’intercanvi d’experiències i ajuda 
mútua entre persones cuidadores.

El grup es reuneix quinzenalment i 
un cop al mes amb el psicòleg. La 
funció d’aquest psicòleg és acom-
panyar i donar eines i recursos als/
les participants, amb l’objectiu que 

aquest espai tingui la funció de su-
port i de reduir les angoixes dels 
cuidadors/es.

Objectius específics del grup de 
suport:

-  Generar vincles de relació, suport 
i d’ajuda mútua entre les perso-
nes cuidadores perquè puguin 
compartir l’experiència de cuidar 
d’una manera satisfactòria.

-  Oferir estratègies al cuidador 
perquè gestioni favorablement 
necessitats i conflictes.

-  Donar suport al cuidador per a 
la gestió d’emocions i sentiments 
que surtin durant el procés de 

cura, per prevenir i evitar situaci-
ons d’esgotament.

-  Informar els cuidadors dels dife-
rents recursos de suport del seu 
territori o de les diferents entitats 
públiques i privades.

En el decurs del temps, com que hi 
ha persones que fa tres o quatre 
anys que venen –incloses algunes 
que ja van patir la pèrdua de la 
persona a qui cuidaven–, l’assis-
tència al grup els significa un espai 
per al seu creixement personal.

Per a més informació, poseu-vos 
en contacte amb els Serveis So-
cials de l’Ajuntament, els dilluns, 
dimecres o dijous al matí.

El Servei de Joventut de Subirats, en col·laboració amb 
l’AMPA de l’Escola Subirats de Lavern i l’associació 
Candela, van organitzar el dia 3 de desembre un taller 
gratuït de coeducació, dirigit a famílies amb infants i 
adolescents, que portava per títol “Ni prínceps blaus 
ni princeses promeses”.

El taller va ser un espai de debat sobre com educar 
d’una manera respectuosa i lliure d’estereotips. Les 
participants van compartir diferents experiències a 
l’hora d’educar en valors no sexistes, i va permetre 
plantejar si algunes de les pràctiques i les rutines que 
tenim més arrelades són beneficioses o adequades 
per a tots els nens i les nenes, i si és millor treballar 
des de l’acceptació de tothom, tingui les característi-
ques que tingui. 

Regidoria  
d’Igualtat i 
Ciutadania

Taller per a mares i pares sobre 
coeducació
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El 5 d’octubre passat es va celebrar a Vilafranca del 
Penedès l’entrega dels Premis Vinari 2018, que va 
guardonar set cellers del municipi. 

En la categoria Vinari d’Or destaquen el premi a Can 
Bas Domini Vinícola al millor blanc jove, amb el “Xarel-
lo 2017”; el premi a Bodegues Sumarroca al millor vi 
rosat amb el “Posidonia 2017Ç”; i finalment el premi 
a Cava Guilera al millor escumós d’antigues reserves 
amb el “Guilera Brut Nature Gran Reserva 2009”, que 
va rebre el guardó com a millor escumós de l’any du-
rant la gala de celebració. 

En la categoria Vinari de Plata blancs joves, destaquem 
novament Can Bas Domini Vinícola amb el “Muscat 
2017”; i en la categoria de blancs amb criança, el Can 
Bas “La Creu 2017” i Can Bas “La Romana 2016”. 

En la categoria Vinari de Bronze negres de guarda, 
destaquem els premis a Albet i Noya amb el “Reser-
va Martí 2011” i “La Milana 2014”. En la categoria 
d’escumosos joves, destaquem el Vinari de bronze a 
Fèlix Massana Ràfols amb el “Brut Nature 2015”; i en 
la categoria d’escumosos rosats destaquem el “Rosat 
Brut Nature 2013” d’Albet i Noya. En la categoria 
d’escumosos d’antigues reserves, destaquem el Vinari 
de plata de Cellers Carol Vallès amb el “Gran Reserva 

Familiar Millenium Brut 2008”; i finalment destaquem 
el premi al Vinari de bronze escumós d’antigues re-
serves a Llopart amb el “Leopardi Gran Reserva Brut 
Nature 2011”.

Un any més els Premis Vinari han reconegut la qualitat 
dels vins i escumosos de Subirats, un fet que s’anava 
donant en edicions anteriors. Des de l’Ajuntament de 
Subirats posem en relleu aquests premis i felicitem els 
cellers guardonats amb les màximes distincions dels 
millors vins catalans. 

Regidoria  
de Turisme

Set cellers de Subirats  
han estat premiats en l’edició 2018 

dels Premis Vinari

Guardons de Turisme de Catalunya 2018

El 19 de novembre l’Ajuntament de Subirats i empreses 
del municipi van assistir als Guardons de Turisme de Ca-
talunya 2018, al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya. Durant la cerimònia el president de la Generali-

tat, Quim Torra, i la consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, van lliurar els guardons als premiats del 
2018, en un auditori on van assistir 300 professionals del 
sector del turisme.

Els premiats del 2018 han estat l’Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès en la categoria de millor experiència turís-
tica pel Camí del Vi; l’Ajuntament de Calaf, en la categoria 
d’Innovació en accions promocionals i comercialització 
pel projecte “Les botigues de la plaça Gran, un tresor re-
cuperat”; la professora Estela Mariné, en la categoria de 
millor projecte de coneixement i recerca referit al sector 
turístic per la recerca centrada en la imatge i la identitat 
de la Catalunya turística; i finalment l’Associació Marques 
de Pastor en la categoria de turisme responsable per la 
creació de productes responsables al Pallars. Amb aquests 
guardons, la Generalitat de Catalunya reconeix cada any la 
feina del sector turístic català i la seva contribució perquè 
Catalunya sigui una destinació turística referent a escala 
internacional. Des de l’Ajuntament de Subirats felicitem 
els guanyadors d’aquesta edició.
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Renfe Rodalies, 
Bikemotions i 

EnoBiCiNGPENEDÈS, per 
una manera sostenible de 
gaudir del Subirats Tasta’l

Coincidint amb el 14è Subirats Tasta’l, es va promocionar 
l’arribada amb tren i la bicicleta per circular de manera 
sostenible per Subirats. El 25 de novembre Renfe Rodalies 
va participar en la 14a edició del Subirats Tasta’l. Dins del 
programa d’activitats complementàries de la fira, l’empre-
sa de serveis cicloturístics Bikemotions, rutes i lloguers de 
bicicletes, va col·laborar i oferir preus promocionals amb el 
50% de descompte pel servei/transfer d’anada i tornada 
en l’horari convingut. La recollida de la bicicleta es va fer 
a l’estació de tren Lavern-Subirats, al Centre enoBiCiNG-
PENEDÈS, pedalant entre vinyes, que va estar obert de 10 
a 14 hores per donar la benvinguda a les persones que 
arribaven per llogar una bicicleta i anar pedalant fins al 
Subirats Tasta’l.

En aquesta edició, hi va participar Rodalies Renfe per 
donar a conèixer aquest nou servei de mobilitat sostenible 
als seus viatgers. L’objectiu d’aquesta participació especial 
de l’Ajuntament de Subirats, Bikemotions i Renfe Rodalies 
va ser promocionar la combinació de tren + bicicleta a 
Subirats i oferir al visitant una manera més sostenible de 
conèixer la fira i el municipi.

Jornades Europees del 
Patrimoni 2018 

El cap de setmana del 13 i 14 d’octubre es van cele-
brar les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya, 
i Subirats hi va participar amb la visita guiada “Castell 
i vi”. 

Més de 50 persones vingudes de diferents parts de 
Catalunya i veïns del municipi van gaudir d’aquesta jor-
nada de portes obertes. Durant l’activitat es va poder 
combinar la història amb un tast de cava en el marc 
d’un paisatge i unes visites impressionants. La visita 
guiada va transcórrer per diferents espais del conjunt 
monumental, que permetia als visitants descobrir el 
passat de Subirats i conèixer els canvis que el municipi 
ha sofert fins a esdevenir el que coneixem. A través de 
la visita els participants van gaudir de les extraordinà-
ries vistes que ofereixen els miradors del castell. 

Paral·lelament, cada segon diumenge de mes s’orga-
nitza la ruta cultural guiada per endinsar-se pels car-
rers del poble medieval de Torre-ramona i descobrir els 
seus secrets i la seva història. El recorregut transcorre 
per diferents racons d’aquest nucli de Subirats: l’exte-
rior de la Torrota d’en Pasteres, l’església de Sant Joan 
Sesrovires, el majestuós Palau Gralla, l’art de l’artista 
Cathrine Bergsrud, i la tradició del cava a la Confraria 
del Cava Sant Sadurní, on més enllà de les marques, el 
cava esdevé un art, una cultura i una manera de fer de 
molts anys. 

L’entorn del Castell de Subirats, escenari d’un rodatge  
i sessió de fotografies per a una marca de cotxes

La productora Oxígeno es van inte-
ressar pel pàrquing del Castell de 
Subirats per realitzar un rodatge 
i sessió de fotos per a la marca de 
cotxes Nissan. El 27 de setembre es 
va realitzar la sessió de rodatge de 6 
hores a la mateixa esplanada del cas-
tell. Aquest és el primer rodatge que 
s’ha realitzat a Subirats, després de 
la sessió sobre rodatges als municipis 
del Penedès que va tenir lloc a finals 
d’abril al celler Mas Comtal, en què el 
professional del sector Santi Roig va 
explicar com gestionar rodatges en 
espais i municipis. 

Amb el nom de Node Film Clúster 
Costa de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona dona suport a aquest 
projecte, i amb l’ajuda del Consorci 
de Promoció Turística Penedès i els 
municipis de la comarca, s’introdueix 
aquest nou projecte al Penedès, amb 
la finalitat que es pugui oferir loca-
litzacions a productores per realitzar 
espots publicitaris i produccions no 
publicitàries com sèries de televisió, 

pel·lícules, documentals, etc. La ini-
ciativa obeeix a la demanda creixent 
per part dels professionals que es 
dediquen a la localització d’indrets, 
que veuen en el Penedès una opor-
tunitat més per a l’enregistrament de 

petites, mitjanes i grans produccions. 
Des de l’Ajuntament de Subirats va-
lorem positivament aquest tipus d’ac-
tivitat, per la repercussió econòmica 
que pot tenir en el sector comercial, 
turístic i de serveis. 
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Alumnat del PFI d’Auxiliar d’Hostaleria: Cuina i Serveis 
de Restauració de Vilafranca, al 14è Subirats Tasta’l

El 25 de novembre a Sant Pau d’Or-
dal, el PFI La Forquilla va participar 
en la 14a edició del Subirats Tasta’l, 
la mostra de vins, caves, productes 
de la terra i gastronomia, que or-
ganitza l’Ajuntament de Subirats. 
L’alumnat va posar en pràctica tècni-
ques d’emplatar dins de la zona de 
gastronomia de la fira, on els restau-
radors/es van oferir productes gas-
tronòmics al públic final. Aquestes 
degustacions gastronòmiques van 
ser elaborades per Cal Xim, El Racó 
del Pago, Bar Cafè Centre Agrícola 
de Sant Pau, a més del Consell Regu-
lador IGP Gall del Penedès, que van 
portar plats cuinats pels restaurants 
Cal Pere del Maset i Mirador de les 
Caves. L’alumnat va participar també 
en el servei dels vins a la sala de tast 
de la fira, on es va realitzar un tast 
guiat de caves i productes artesans, 

amb col·laboració dels cellers El Mas 
Ferrer, Covides i Fèlix Massana Ràfols 
i els artesans Carnisseria Cal Quim, 
Ca l’Estevet Embotits d’Autor i Ràfols 
Surià Productes Artesans. També es 
va realitzar un maridatge amb escu-
mosos semidolços i vins licorosos i 
productes de fleca i pastisseria, amb 
la col·laboració dels cellers Albet i 
Noya, Llopart i Eudald Massana Noya 
i els forns Cal Pelegrí, Eduard Forner 
i Forn de Lavern. 

Per poder complementar aquesta col-
laboració entre el PFI i la fira enogas-
tronòmica, el 8 de novembre s’havia 
realitzat una sessió formativa per a 
l’alumnat en la qual van participar el 
tècnic de turisme de l’Ajuntament de 
Subirats Òscar Guerrero, la represen-
tant del Gall del Penedès del Con-
sell Comarcal Marta Salamé i Natàlia 

Shevchenko, cap de sala del restau-
rant El Racó del Pago, un dels restau-
rants que ofereix tastos gastronòmics. 
En aquesta sessió formativa, Òscar 
Guerrero va fer la presentació del 
Subirats Tasta’l i de les funcions que 
havia de tenir l’alumnat el dia de la 
fira, i Marta Salamé va fer una explica-
ció de la importància del gall del Pe-
nedès com a producte de la gastrono-
mia de la comarca. L’alumnat del PFI 
La Forquilla, per la seva banda, van 
preparar la visita per les instal·lacions 
de la Fassina i un esmorzar com a fi 
de l’acte. A l’inici de la sessió forma-
tiva ens va visitar l’Àngels Pinyol, re-
gidora de Turisme de l’Ajuntament de 
Subirats, per fer un agraïment a tot 
l’alumnat i professionals del PFI per la 
col·laboració al Subirats Tasta’l.

El servei d’Ocupació i Formació de 
l’Ajuntament de Vilafranca destaca 
la importància de la col·laboració de 
les empreses del territori en el pro-
jecte formatiu de l’alumnat, ja que el 
contacte directe entre aquests i l’em-
presariat facilita, d’una banda, que 
empresaris/àries coneguin futurs 
treballadors/es i, d’altra banda, que 
l’alumnat desenvolupi el seu itinerari 
formatiu amb l’adquisició de compe-
tències bàsiques relacionades amb la 
vida social, el món del treball i l’apre-
nentatge. 

Pla de comunicació i màrqueting de Turisme Subirats
En la darrera reunió del Consell Municipal de Turisme de 
Subirats, que va tenir lloc el 30 d’octubre a l’Oficina de 
Turisme, es va realitzar una presentació del pla de comu-
nicació i màrqueting de Turisme de Subirats que l’empresa 
Giny Comunicació ha realitzat per encàrrec de la Regidoria 
de Turisme de l’Ajuntament de Subirats.

Giny Comunicació és una agència de comunicació formada 
per joves professionals apassionats pels nous formats au-
diovisuals, la publicitat, la creació de missatges, el disseny, 
la programació web i l’estratègia digital, amb un ampli 
coneixement del Penedès i també de Subirats. 

En els 9 mesos que ha durat el projecte, s’ha fet una audi-
toria de la comunicació actual de Turisme Subirats en tots 
els seus nivells. A partir d’aquesta anàlisi s’han proposat 
diverses accions i estratègies per millorar, potenciar i di-
fondre al màxim la comunicació. El punt de partida va ser 
l’enviament de qüestionaris a les empreses del municipi. 
El resultat ha esdevingut un seguit de línies a treballar per 
comunicar millor els atractius de Subirats i que les em-
preses turístiques del municipi: cellers, allotjaments rurals, 
restaurants, empreses de serveis, productes de la terra 
siguin prescriptors i promotors de la marca Subirats i, així, 
enfortir junts la destinació turística. 

La presentació del nou pla va comptar amb la presència 
de l’equip de treball de Giny Comunicació, la presidenta i 
membres del Consell de Turisme i el personal tècnic de tu-
risme. Durant la presentació, l’equip de Giny Comunicació 
va compartir algunes de les dades més significatives del 
projecte en l’àmbit de la comunicació, el discurs de marca 
i la promoció, i finalment es van presentar les principals 
recomanacions i propostes comunicatives del projecte. La 
presentació va finalitzar amb un debat en el qual es va par-
lar de les problemàtiques comentades i les diferents solu-
cions. Les propostes comunicatives principals de l’estudi 
s’aniran implementant progressivament durant l’any 2019. 
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El dimarts 30 d’octubre l’Ajuntament de Subirats va re-
alitzar una roda de premsa per presentar la nova imatge 
gràfica del Subirats Tasta’l i els detalls de la programació 
de la 14a edició.

El motiu de fer una roda de premsa ha estat per explicar 
la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats amb l’Escola 
Municipal d’Art Arsenal en la creació de la nova imatge 
gràfica del Subirats Tasta’l i donar a conèixer el disseny 
que s’utilitzarà en els diferents elements de comunicació, 
difusió i senyalització de l’esdeveniment.

La nova imatge gràfica del Subirats Tasta’l s’ha triat dels 
cinc treballs finalistes presentats pels alumnes del grau 

L’Oficina de Turisme de Subirats acull l’acte de 
presentació de la nova imatge del Subirats Tasta’l

superior de gràfica audiovisual i gràfica impresa de l’Es-
cola Municipal d’Art Arsenal de Vilafranca del Penedès. El 
projecte guanyador ha estat el de l’alumna Sara Sintes, 
després d’una votació realitzada pel Consell de Turisme 
de Subirats. 

L’acte de presentació de la nova imatge del Subirats Tas-
ta’l va comptar amb la presència de la guanyadora i fami-
liars, el professorat de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, la 
regidora de Turisme de l’Ajuntament de Subirats i perso-
nal tècnic. 

Durant la presentació, la regidora de Turisme, Àngels Pi-
nyol, va agrair la bona feina realitzada pels alumnes al 
llarg del curs i la col·laboració de forma continuada amb 
l’Escola, que ha donat com a fruit la nova imatge del Subi-
rats Tasta’l. Així mateix, el director de l’Escola Municipal 
d’Art Arsenal, Albert Abella, va parlar de la importància 
de fer visible el que es fa a l’Escola i els projectes que es 
treballen en l’àmbit territorial. Per finalitzar, Sara Sintes va 
explicar la seva proposta gràfica realitzada a partir de la 
seva percepció del Subirats Tasta’l i el municipi.

L’acte va finalitzar amb la presentació del programa del 
14è Subirats Tasta’l, que enguany es va celebrar el diu-
menge 25 de novembre a Sant Pau d’Ordal, amb un total 
de 46 expositors i una programació amb diferents pro-
postes lúdiques, dissenyades perquè el visitant pugues 
gaudir de tots els elements de la fira i la seva oferta de 
vins, caves, productes de la terra i gastronomia.

Presenten una nova edició del Cava Solidari de Bertha

El 9 de novembre, Cava Bertha i el 
Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya van con-
vocar els mitjans de comunicació 
a la presentació d’una nova edició 
del Cava Solidari de Bertha. La 
presentació del nou cava solidari 
va comptar amb la participació de 
Pep Torres, propietari i enòleg de 
Cava Bertha; Núria Cuxart, degana 
del Consell de Col·legis d’Infer-
meres i Infermers de Catalunya, 
entre altres; l’actriu Lara Díez i la 
periodista i sommelier de Cellers 
Gelida, Meritxell Falgueres, que 
han apadrinat aquest Cava Solida-
ri Bertha 2018. El programa de la 
trobada també va incloure l’anunci 
oficial del projecte guanyador de 
la Beca Bertha d’investigació, per 
part de Montserrat Gea, secretària 
del Consell de Col·legis d’Inferme-
res de Catalunya. També hi hagué 
un tast del cava dirigit i comentat 
pel seu responsable, Pep Torres.

Cava Bertha ha produït aquest 
cava, els beneficis de la venda del 
qual es destinaran al finançament 

d’aquest projecte de recerca d’in-
fermeria amb impacte social. El 
projecte que ha guanyat la Beca 
Bertha dona suport a les cuida-
dores de persones amb demèn-
cia. La proposta de cinc inferme-
res investigadores, Ester Gavaldà 
(investigadora principal), Mar 
Lleixà, Núria Brunet, Maria Tere-
sa Irigoyen i Begonya Tomàs, ha 
estat seleccionada pel Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya per rebre la Beca 

Bertha 2018. El projecte porta 
per títol “Disseny, implementa-
ció i efectivitat d’un programa de 
suport a cuidadors i cuidadores 
de persones amb demència a la 
ciutat d’Amposta: Escola de Cui-
dar”, i pretén avaluar l’efectivitat 
d’aquesta Escola del Cuidar en la 
qualitat de vida, la sobrecàrrega, 
l’autoeficàcia i el grau de suport 
social dels cuidadors, comparant 
aquests paràmetres abans i des-
prés de la intervenció.
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El cap de setmana del 20 i 21 de setembre l’Ateneu Or-
dalenc va celebrar el seu 90 aniversari amb diferents ac-
tivitats per a tota mena de públic (inflables, espectacles, 
sardanes). El diumenge 21 es va fer un vermut en el qual 
es va retre un emotiu homenatge a tots els presidents i 
presidentes que han passat per l’entitat. 

Hem tingut un any 2018 ple d’activitats i ja estem prepa-
rant les del 2019. Les més properes ja tenen data:

16-12-18 Esmorzar popular per la Marató de TV3

12-01-19 Classes de country

20-01-19 Festa del soci

03-02-19 Tast de cervesa

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon, correu 
electrònic o web: 682 213 181, ateneuordalenc@hot-
mail.com i www.ateneuordalenc.cat. 

Informació facilitada per l’Ateneu Ordalenc 

90è aniversari de l’Ateneu Ordalenc

La UNESCO reconeix l’art de la pedra seca com a 
patrimoni de la humanitat

L’art de la pedra seca ha estat inclòs 
a la Llista Representativa de Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la UNESCO. 
Així s’ha acordat a la 13a Sessió del 
Comitè Intergovernamental per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO, celebrada 

a la República de Maurici. La inclusió 
de l’art de la pedra seca ha estat pre-
sentada en una candidatura conjunta 
de vuit estats europeus: Xipre, Grècia, 
Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, Fran-
ça, Espanya i Catalunya. La candida-
tura va ser presentada l’any 2017 i 

el seu nom oficial és, en anglès: “Art 
of  dry stone: knowledge and tech-
niques” (“L’art de la pedra seca: co-
neixements i tècniques”).

La Conselleria de Cultura de la Ge-
neralitat, presidida per la consellera 
Laura Borràs, va oferir una recepció 
a les entitats que treballen en la ca-
talogació, la preservació i la divulga-
ció d’aquesta tècnica d’arquitectura 
rural. L’Araceli Soler i el Jaume Ro-
vira, de la secció de pedra seca del 
Centre d’Estudis de Subirats, ens van 
representar el divendres 30 de no-
vembre al Palau Marc de Barcelona.

En el marc de les activitats de la sec-
ció de pedra seca, us recordem que 
el cap de setmana de l’11-12 de 
maig de 2019 rebrem la visita de la 
delegació del Conflent, en el marc de 
la Trobada Pedra Seca Sense Fronte-
res, ja en la sisena edició.

Si voleu participar-hi, ens calen vo-
luntariat per als diferents actes i fa-
mílies acollidores. Feu-nos-ho saber 
a: cesubirats@gmail.com.

Informació facilitada pel Centre 
d’Estudis de Subirats (CESUB) 
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Presentació de la nova temporada

El diumenge 11 de novembre el Club Esportiu Subi-
rats vam fer la presentació de tots els nostres equips 
de bàsquet i futbol, un acte molt bonic i en el qual 
es va poder veure com, temporada rere temporada, 
intentem millorar i fer el club una mica més gran. Això 
s’ha d’atribuir a l’esforç de la junta, de tot el cos tècnic 
i de moltes persones que desinteressadament estan 
col·laborant perquè sigui possible, i des d’aquí apro-
fitem per agrair la seva dedicació.

La presentació es va fer al costat del nostre patrocina-
dor, Construccions Munné SL, al qual volem agrair que 
hagi apostat per l’esport base del nostre municipi.

Durant l’acte també vam poder comptar amb la pre-
sència del diari esportiu El Mundo Deportivo, que ens 
van fer diverses fotos per sortir en un article pròxi-
mament.

El club segueix treballant en els seus principals objec-
tius, que són: seguir fomentant l’esport i anar compe-
tint amb esportivitat, respectant sempre les normes i 
els jugadors de l’equip contrari, tant de forma indivi-
dual com col·lectiva.

En l’actualitat, els jugadors/es que formen part del 
nostre club són 110, repartits en els següents equips:

•  1 equip de bàsquet femení, categoria alevina, que 
participa en el Consell Esportiu de l’Alt Penedès

•  10 equips de futbol, d’edats compreses entre els 4 i 
els 18 anys, diferenciats en les següents categories:
-  1 equip de mainada, que participa en el Consell 

Esportiu de l’Alt Penedès
-  2 equips de prebenjamins, que participen en el 

Consell Esportiu de l’Alt Penedès
-  2 equips de benjamins, un dels quals competeix 

com a federat i l’altre participa en el Consell Espor-
tiu de l’Alt Penedès

-  2 equips alevins, tots dos federats
-  1 equip infantil federat
-  1 equip cadet federat
-  1 equip juvenil federat

Moltes gràcies a tots els que confien en el Club Espor-
tiu Subirats!

Informació facilitada per la junta de la UE Subirats

Comiat de la Coral Llebeig

Com cada any la Coral Llebeig farà el concert de Sant Esteve, però aquest any serà l’últim. Després de 25 anys 
d’estar amb vosaltres ens acomiadem amb aquest concert. Tant els cantaires com la direcció ens hem fet grans i 

el jovent no està animat a apuntar-se.
I per acomiadar-nos aquest any farem un petit resum del nostre repertori: el poema de Nadal, el Canigó, el Rei 

Ruc I, el Penedès... 
Com sempre, esperem la vostra assistència per poder gaudir del concert.

Us desitgem unes bones festes de Nadal. 
El nostre agraïment a l’Ajuntament de Subirats per la seva col·laboració. 

Informació facilitada per la Coral Llebeig
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Trobada entre la Residència Casa de Família El Cenacle 
i la Residència Font Santa

El dijous 25 d’octubre, els usuaris de Residència Casa de 
Família El Cenacle i els de la Residència Font Santa van 
trobar-se a l’Ateneu d’Ordal on van presenciar una obra 
de teatre promoguda per la Diputació de Barcelona i des-
prés van fer un vermut al mateix poble. 

Aquestes trobades fa molt de temps que se celebren, grà-
cies al pensament i l’obra del president fundador d’amb-
dues entitats, mossèn Josep Raventós, que sempre va de-
fensar que les persones més vulnerables i fràgils, tant la 
gent gran com les que tenen alguna discapacitat, sigui 
física o psíquica, havien de relacionar-se amb el seu en-
torn social i havien de tenir unes relacions interpersonals 
normalitzades. 

Aquestes paraules del nostre fundador segueixen presents 
i la gerència de la nostra institució continua amb aquesta 
tasca de manera incansable i ferma. 

La trobada va ser emocionant, avis i persones discapacita-
des xerraven interactuaven, estaven agermanats i gaudien 
d’un dia de tardor assolellat i d’una companyia harmonio-
sa i agradable. Vam compartir records, experiències i amor 
entre gent gran i gent que, tot i la seva discapacitat, saben 
també transmetre amor i donar-lo als que estan amb ells.

En aquests temps en què parlem tant de la necessitat de 
facilitar la integració dels col·lectius en risc d’exclusió so-
cial, resulta que a la nostra comarca la Residència Casa de 
Família El Cenacle i la Residència Font Santa practiquen la 
inclusió des de fa molt de temps, sense cap suport extern 
pel que fa al desenvolupament d’aquestes trobades tan 
habituals. 

La inclusió es practica a l’Alt Penedès i es realitza des de 
fa més de deu anys. Així que podem dir que la comarca i 
la nostra entitat han estat pioneres i han donat benestar i 
amor a gent gran i a persones amb algun tipus de disca-
pacitat. Això és un motiu de joia immensa.

Aprofitem per agrair els qui ens faciliten aquesta tasca 
convidant-nos a les fires, com per exemple el Subirats Tas-
ta’l, al qual acudim les dues entitats, des de fa anys, ja que 
l’Ajuntament de Subirats cada any ens convida i facilita 
l’espai i aquesta interrelació. 

Informació facilitada pels equips tècnics  
de la Residència Casa de Família El Cenacle  

i de la Residència Font Santa

El 26 d’octubre passat, dins els actes de la festa 
major de Ca l’Avi, es va descobrir la placa comme-
morativa del 85è aniversari de la construcció del 
Centre Cultural i Recreatiu.

El Centre es va construir amb l’esforç i la il·lusió 
dels avis i els pares del poble de Ca l’Avi, i avui en 
podem gaudir tots els veïns i veïnes.

Gràcies a tothom qui ho ha fet possible. 

Informació facilitada per la junta  
del Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi

Placa commemorativa
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9es Jornades de Recuperació  
de la Memòria Històrica a Subirats

El cap de setmana del 18, 19 i 20 de gener el Cen-
tre d’Estudis de Subirats (CESUB) organitzarà les 9es 
Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica, que 
enguany es presenten especials pel fet que es tracta 
del 80è aniversari. El programa, tot i que podria pre-
sentar alguna petita modificació, serà el següent:

El divendres, encetarà les Jornades la xerrada del 
Ramon Arnabat, historiador i membre de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, que portarà el títol L’ofensiva 
final a Catalunya. L’acte es farà a Lavern a les 8 del 
vespre.

El dissabte, ens trobarem a l’entrada de la Urbanit-
zació Muntanya Rodona a les 10 del matí per iniciar 
el recorregut fins a l’espai del Memorial, on es retrà 
l’anual homenatge als caiguts al front.

El dissabte a la tarda, ens reunirem a Ca l’Avi a 2/4 
de 6 per gaudir del taller de memòria oral. En for-
mat mixt entre taula rodona i entrevista, les dones del 
municipi ens explicaran com era la vida quotidiana en 
l’àmbit rural durant la postguerra. 

El diumenge es farà l’habitual ruta des del CIUDEB, 
a 2/4 de 12 del migdia, que comptarà amb la partici-
pació d’especialistes en recreacions que amb les seves 
escenes contextualitzades dotaran de realisme les di-
ferents explicacions. En acabar, es farà la cloenda en 
un breu acte institucional seguit d’un petit refrigeri.

Informació facilitada pel Centre d’Estudis  
de Subirats - CESUB

Gegants de Can Cartó
Des del novembre passat, un grup de 
veïns i veïnes de Can Cartró estem 
treballant en un projecte tan engres-
cador com ambiciós, que es presenta, 
alhora, com a integrador generacio-
nal en el poble. Es tracta de la cre-
ació d’un gegant, una geganta i una 
gegantona als quals se’ls atorgarà la 
identitat de la primera família que va 
habitar Can Cartró, objectiu que re-
quereix, per tant, la protecció del rigor 
històric en la recerca i la comprovació 
de les dades que contextualitzen i in-
dividualitzen aquestes identitats.

Si bé la implicació en el procés de 
caracterització dels personatges ha 
estat més reduïda, en el projecte glo-
bal s’ha implicat tot el poble. Ja sigui 
col·laborant de forma econòmica en 
les iniciatives que s’han proposat, do-
nant un cop de mà de forma puntual 
o aportant material necessari, tothom 
hi ha posat el seu gra de sorra. És, 
doncs, un objectiu que parteix i evo-
luciona des de la iniciativa popular i 
des del voluntariat, amb tota la càr-
rega que aquest fet pot suposar en 
hores de feina, d’investigació en cada 

pas que s’avança, en les decisions 
que el grup promotor ha de prendre, 
en la gestió dels terminis a acomplir... 
i en un llarg etcètera.

Tot plegat, però, ens esperona a 
treballar-hi de manera constant i il-

lusionada per anar-nos acostant al 
resultat final, que esperem veure ben 
aviat; que esperem mostrar-vos aviat.

Informació facilitada pels veïns i 
les veïnes de Can Cartó
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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 19 DE SETEMBRE DE 2018

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries 
dels dies 4 de juliol i 18 de juliol de 2018.
Les actes són aprovades per unanimitat. 

2.- Aprovar la modificació pressupostària 8/2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per CINC VOTS A 
FAVOR, manifestats pels grups de PDeCAT, i SIS 
ABSTENCIONS dels grups d’ERC, PSC i APS-CUP.

3.- Aprovar l’increment addicional de massa sala-
rial de l’Ajuntament de Subirats (excepte les retri-
bucions dels electes).
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT. 

4.- Declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació i la relació de béns i drets a expropiar per a 
sistemes urbanístics a Lavern.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT. 

5.- Aprovar inicialment el reglament del cos de 
vigilants municipals de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT. 

6.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per 
l’alcalde des de la darrera sessió plenària or-
dinària, des del núm. 358/2018 fins al núm. 
467/2018, ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL 17 D’OCTUBRE 
DE 2018

1.- Aprovació provisional de la modificació de les 
ordenances fiscals, de preus públics i de presta-
cions patrimonials de caràcter públic no tributari 
per a l’exercici 2019.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i CINC 
ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

2.- Aprovar inicialment la modificació puntual del 
POUM de Subirats de canvi de classificació dels 
terrenys entorn la masia Can Ràfols.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC; TRES 
VOTS EN CONTRA del grup APS-CUP i DUES ABS-
TENCIONS del grup d’ERC.

3.- Aprovació definitiva, si escau, de la modifica-
ció i actualització dels estatuts de la mancomuni-
tat Penedès-Garraf.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i CINC 
ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EL 21 DE NOVEMBRE DE 2018

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries 
dels dies 19 de setembre i 17 d’octubre de 2018.
Les actes són aprovades per unanimitat.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 9/2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i CINC 
ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS-CUP.

3.- Aprovar inicialment el Pressupost General per 
a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Subirats, les 
bases d’execució del Pressupost i la plantilla de 
personal de l’Ajuntament.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC, i 
TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.
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4.- Reconèixer la comptabilitat per a l’exercici 
d’activitat privada a la treballadora municipal Mari 
Ruiz Arenas. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC, i 
TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

5.- Moció aniversari 1 d’octubre.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT, ERC i APS-CUP, 
i UNA ABSTENCIÓ del grup PSC.

6.-Moció a favor de l’absolució dels presos polí-
tics.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT, ERC i APS-CUP, 
i UNA ABSTENCIÓ del grup PSC.

7.- Moció de suport a les persones represaliades 
el 20 de setembre de 2017.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot-
met a votació, i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT, ERC i APS-CUP, 
i UNA ABSTENCIÓ del grup PSC.

8.- Donar suport a les al·legacions presentades 
pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès al Pla di-
rector urbanístic d’infraestructures de la ròtula de 
Martorell-Abrera.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT

9.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per 
l’alcalde des de la darrera sessió plenària or-
dinària, des del núm. 468/2018 fins al núm. 
576/2018, ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.
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Des del 25 d’octubre, gràcies a la confiança dels que vau votar 
CiU a la comarca i Subirats, ocupo el càrrec de diputat a la Di-
putació de Barcelona, com a substitut de Pere Regull, alcalde de 
Vilafranca del Penedès, que aquest estiu ha passat a ser delegat 
del Govern a l’àmbit de la vegueria del Penedès, per desenvo-
lupar i implantar aquest nou àmbit funcional, i va deixar vacant 
el càrrec.
Els diputats a la Diputació són escollits de forma indirecta a par-
tir dels resultats electorals dels diferents partits polítics dins el 
partit judicial en les eleccions locals. El partit que guanya el di-
putat ha de presentar un titular i tres substituts. En aquest cas, 
el primer diputat va ser Ramon Riera, alcalde de Torrelavit, que 
per motius personals després d’un any va cedir el càrrec al seu 
substitut, que era en Pere Regull, i quan el va deixar en Pere 
després de gairebé dos anys i mig, a mi m’ha tocat substituir-lo, 
durant aquests últims mesos que queden fins arribar a les noves 
eleccions locals, el maig del 2019, que és quan s’han d’escollir 
de nou els càrrecs de la Diputació de Barcelona, dels consells 
comarcals, etc.
Els regidors dels ajuntaments i els alcaldes són els que nodreixen 
la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i les dues manco-
munitats que tenim al Penedès, de les quals forma part l’Ajunta-
ment de Subirats. Cal dir que, a més, els càrrecs electes del món 
local són els que nodreixen gran part dels diferents governs en 
tots els àmbits. Per mi és un orgull poder representar el meu par-
tit a la Diputació de Barcelona, ser el diputat del partit judicial 
de Vilafranca del Penedès i poder defensar els interessos del Pe-
nedès, de la vegueria i del municipi de Subirats en tot moment.
Vull agrair la confiança que fa tres anys i escaig el partit va tenir 
quan em va posar de substitut d’en Pere Regull. Poc m’esperava 
haver de substituir una persona com ell, però és tot un repte po-
der-ho fer. També és bo el reconeixement que té la nostra agru-
pació i els regidors del nostre partit a escala comarcal envers els 
càrrecs electes de Subirats, ja que aquests dos últims mandats 
hem tingut sempre conseller comarcal, pocs municipis tenen la 
nostra representació.
Això, dissortadament, no passa en tots els partits, i tenim forma-
cions polítiques municipals que en els darrers anys no han estat 
representades a la comarca, més aviat han estat apartades de la 
política comarcal. Segurament no han fet la feina que se n’espe-
rava al municipi, i tampoc a la comarca.
Tenir regidors presents al Consell Comarcal, a la Diputació i ser 
presents en altres òrgans de govern és també la manera de de-
fensar els interessos dels veïns i les veïnes del municipi, ja que 
participem activament en la presa de decisions.
El nostre govern municipal és un govern transversal i coral, tenim 
clar que els diferents regidors han de treballar en equip, i pren-
dre les decisions en el consens; i sé que en els mesos vinents 
els meus companys regidors ajudaran en allò que faci falta, si en 
algun moment hi ha incompatibilitat d’agendes. 
Aquest nou càrrec de diputat s’ha de compatibilitzar amb el d’al-
calde, això comporta una dedicació, i l’agenda oberta a l’atenció 
ciutadana és un dia (els dimarts) i serà a partir d’ara: dilluns matí, 
dimecres matí i tarda, divendres matí i dissabtes matí (excepte 
agost i Nadal). Tot i que el càrrec d’alcalde s’exerceix els 365 
dies de l’any i les 24 hores del dia.
La compatibilització de càrrecs també afectarà la retribució, i el 
sou d’alcalde, mentre existeixi la doble dedicació passarà dels 
1.447 euros bruts mensuals als 344,55 euros bruts mensuals, 

cosa que, de retruc, comporta un estalvi en el cost dels òrgans 
de govern i per al municipi.
Des del grup de CiU sempre hem defensat una dedicació parcial 
de l’alcaldia i dels regidors, així com un sou digne que ve regulat 
en funció de la dedicació per la Generalitat de Catalunya. No en-
tenem com algun grup municipal defensa la figura d’un alcalde 
a dedicació exclusiva, en detriment de la dedicació d’altres regi-
dors, ja que el cost global dels òrgans de govern ve fixat per llei.
Però ara és el moment dels populismes o de dir-la grossa perquè 
s’acosten eleccions, i sembla que ERC Subirats, o les regidores 
que té a l’Ajuntament (ja ho van avançar al Ple de novembre), 
volen recuperar velles praxis, en detriment de governs més co-
rals. Governs en els quals només tenia dedicació i sou més que 
digne l’alcalde, i la resta de regidors no tenien gairebé ni sou 
ni dedicació, però tampoc tenien massa veu, tots sabem què 
comporta això.
En un municipi com Subirats, cal mantenir un govern sòlid, plural, 
i això només es pot fer amb regidories fortes, amb dedicació de 
tots els regidors/es i l’alcalde/essa. O pretenen tenir un alcal-
de al 100% amb la seva retribució i mantenir els sous que ara 
tenen els regidors actuals del govern? O no els preocupa ara el 
sou, ni la dedicació? Quan en governs passats va ser el seu taló 
d’Aquil·les?
Al municipi de Subirats, actualment, no només reben retribu-
ció els regidors de govern, també en reben els regidors que no 
estan al govern (oposició) per assistir a les comissions i als plens, 
i som dels municipis que tenim més plens i comissions i les retri-
bucions que corresponen per llei.
Ser regidor/a o alcalde/essa en un municipi com el nostre ha 
de ser compatible amb la vida laboral de cadascú, i amb altres 
tasques polítiques, ha de tenir un sou digne i regulat, i l’al·licient 
de poder treballar pel comú al teu municipi.
Vivim moments molt complexos, i no podem oblidar que si fa 
uns anys estar vinculat a un partit ens aportava una solvència, i 
podia ser un valor afegit, avui les nostres formacions polítiques, 
i el país més que mai necessiten cada regidor i regidora. No ens 
podem desvincular del que passa al país i no podem posar-nos-
hi de perfil.
Els nostres regidors serveixen el municipi, però pertanyen a una 
formació política que té molt clar el model de país que volem, 
i estem per servir el municipi i el que calgui en la defensa del 
nostre ideari.
Per acabar, no podem pas oblidar les persones i les famílies que 
tindran un Nadal molt complicat, hi ha presos i preses represalia-
des des de fa més d’un any, sense cap mena de sentència ferma, 
retinguts per assentar l’estat de la por; tenim exiliats i exiliades, i, 
dissortadament, ara companys en vaga de fam; per a tots ells, el 
nostre desig de la plena llibertat i l’absolució de tots els càrrecs 
pels quals se’ls pretén jutjar, van defensar la veu d’un poble i són 
els veritables demòcrates quaranta anys després.
Que la justícia internacional posi seny on ara hi ha repressió 
ideològica, i restableixi les persones que han lluitat pel seu país 
amb l’única arma que tenen, la democràcia.

Pere Pons i Vendrell
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El govern municipal segueix aprovant els pressupostos 
sense ni tan sols fer l’intent de passar-los a algun tipus 
de procés de participació ciutadana, sigui directa sobre 
els pressupostos o indirecta mitjançant plans d’inversions 
i plans d’actuació que permetin definir com volem anar 
construint el Subirats de totes i tots. També evita entrar 
en temes que poden ser complicats, com el repartiment de 
subvencions a les entitats, i s’està acostumant una dinàmi-
ca que, a base de modificacions de crèdit, es van introdu-
int propostes que inicialment no s’han volgut incloure al 
pressupost, i que en algunes ocasions ni tan sols formaven 
part d’un programa electoral. També sense tenir un mínim 
d’anàlisi (objectiu) de com aquests recursos es reparteixen 
als diferents nuclis del municipi. Amb tot plegat, es vol 
donar a entendre que en el fons la feina d’un ajuntament 
és només gestió i que la part que es pot decidir és molt 

petita i pràcticament no hi hauria marge per la participa-
ció. Com que no ho compartim, any rere any fem un vot 
crític i contrari als pressupostos.

I què demanem per fer un vot afirmatiu? Doncs que es 
posin en pràctica processos de diàleg, trobades i grups de 
treball als pobles, amb les entitats, amb les activitats eco-
nòmiques, per compartir les necessitats i arribar a acords 
sobre quines són les prioritats. Això requereix transparèn-
cia, informació i un treball que no es pot fer des de l’opo-
sició, ni tampoc només des del govern. És més fàcil fer una 
proposta i establir un intercanvi de cromos (jo hi voto a 
favor i tu poses una partida per fer obres en aquell barri), 
però aquí no ens hi trobarem, perquè les Candidatures 
d’Unitat Popular des del primer moment hem vingut a fer 
una esmena a aquesta forma de fer pressupostos.

Una esmena als pressupostos

Des de fa uns mesos hi ha un projecte que entra directa-
ment als despatxos per fer una nova escola, un projecte 
que el Ple de Sant Sadurní va rebutjar i que un grup privat, 
“Escola Montessori”, es proposa situar prop de Sant Sa-
durní. Han trobat una casa, concretament una masia, Can 
Ràfols, propietat d’un exregidor del municipi, però neces-
sitaven que hi hagués una modificació en el Planejament 
(POUM) que permetria fer-ne un ús com a centre educa-
tiu. La casa està situada, a més, al costat d’uns terrenys 
d’equipaments municipals que poden acabar sent cedits i 
així ampliar les instal·lacions. 

Cal dir que hi ha hagut un gran interès per part de l’alcal-
de i del govern PDeCAT en aquest projecte, fins i tot ens 
ha sorprès. Sense comptar amb el suport inicial de la resta 
de grups, l’Ajuntament mateix ha estat promotor del canvi 
d’usos de la masia i, tot i que des de l’oposició hi havia 
una oportunitat per aturar-lo, aquest ha pogut prosperar 
finalment amb el suport del PSC i l’abstenció d’ERC. Fran-

cament, no entenem com es pot estar defensant l’escola 
pública per una banda i afavorir la implantació de més 
centres privats, amb l’argument que vindrà gent nova al 
municipi i més llocs de treball, quan això ja està passant 
amb l’escola pública i, per tant, no caldria una oferta priva-
da. El projecte de modificació també diu “emplaçar una es-
cola amb el mètode Montessori”. Doncs els centres públics 
de Subirats també apliquen aquest mètode pedagògic en 
el que creuen que els pot aportar valors, entre altres mè-
todes més moderns i oferint una major riquesa educativa. 
També trobem fora de lloc que l’ensenyament entri dins 
d’aquest sistema de mercat, en el qual pot arribar un pro-
motor, comprar uns terrenys i implantar un centre (lucratiu 
i classista) que afecta tant l’entorn educatiu com l’entorn 
social. Per tant, per qui estan treballant l’alcalde Pere Pons 
i l’equip de govern d’aquest Ajuntament? Per què hi ha 
tant d’interès en aquest projecte? Per part de l’APS-CUP 
entenem que la funció de l’Ajuntament no pot ser promou-
re l’escola privada, i per tant l’interès hauria de ser per 
seguir millorant la pública.

L’alcalde i el govern PDeCAT faciliten la implantació 
d’una escola privada al municipi
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Des d’Esquerra trobem una falta de respecte cap a la ciu-
tadania aquest abandonament. És evident que el municipi 
hi perd, ja que baixarà de manera inevitable l’atenció als 
veïns i les veïnes. Sí que és cert que la resta de l’equip de 
govern donarà un cop de mà, però la realitat és que quan 
anem al consistori costa trobar-te amb l’equip de govern, 
ja que tothom té la seva feina, i qui s’havia compromès a 
la dedicació que ens mereixem era en Pere Pons.

Des d’Esquerra sempre hem entès la representació política 
com un compromís ciutadà de caràcter temporal, i no pas 
com un mode de vida.

Esquerra Subirats apostem per un alcalde o alcaldessa 
propera, amb qui poder dialogar, amb qui trobar-te al car-
rer, que t’escolti i que trobi solucions, una persona resolu-
tiva, que no es deixi enlluernar per ningú i que es mantin-
gui fidel als principis. 

Sempre al vostre servei!

On és l’alcalde de Subirats?

Potser molts de vosaltres no ho sabeu, entre altres motius 
perquè no se n’ha fet difusió. Fa quatre anys els veïns i les 
veïnes de Subirats vau votar en Pere Pons com a alcalde 
de Subirats. Ell es va comprometre a dedicar un 75% de la 
jornada laboral al municipi, un temps que des d’Esquerra 
considerem necessari si volem que Subirats estigui ben 
atesa. 

La realitat des de fa dos mesos és una altra, l’alcalde Pere 
Pons ha trencat el seu compromís amb els ciutadans que 
el van votar i amb la resta de veïnat. La realitat ara és la 
següent: si abans dedicava 30 hores setmanals a fer d’al-
calde, en aquests moments n’està dedicant 6. 

Ell estava en una llista al parlament de la Diputació i fa 
dos mesos va quedar una vacant. El següent a la llista...en 
Pere Pons. Era fàcil de resoldre, havies de prioritzar o bé 
Subirats o bé la Diputació. S’ha de dir que a la Diputació 
cobrarà més del doble del que cobrava a Subirats.

Li vam recordar a l’alcalde a l’últim Ple que, si havia arribat 
a diputat, ha estat gràcies als veïns que li van donar la 
confiança a les eleccions per ser alcalde. 
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Grups municipals

Com passa el temps! Fa dos dies que vam posar en marxa 
una nova legislatura i en tot just uns mesos iniciarem una 
nova campanya electoral que donarà per tancat aquest 
mandat. Ja hi haurà temps més endavant per a les va-
loracions. Actualment continuem treballant per seguir i 
aconseguir els objectius que ens vam proposar fa ja quasi 
quatre anys. I acabem com vam començar: implicant-nos, 
proposant, escoltant, dialogant i, el que és més important, 
treballant i pensant sempre en el bé comú del municipi.

Ordenances fiscals
El mes de novembre passat el Ple de la corporació munici-
pal va aprovar les ordenances fiscals que han de ser efecti-
ves durant el pròxim any 2019 i a les quals el nostre grup 
vam donar el nostre suport. En aquell ple es van aprovar 
les taxes i els preus públics amb un petit increment dels 
principals impostos municipals. La raó és ben senzilla. 
Sempre hem defensat una correcta gestió econòmica a 
la política municipal. Hem fugit en diferents moments de 
decisions que no es basaven en la lògica i que buscaven 
més els rèdits polítics que l’estabilitat i la coherència. Sota 
aquest principi sembla lògic que després d’uns anys de 
congelació, aprofitant la “bonança econòmica” que viuen 
les arques municipals, tot i que els serveis i proveïdors 
de l’Ajuntament incrementaven els preus, es produeixi un 
petit ajust pel que fa a ingressos que contribueixi a l’esta-
bilitat econòmica i no generar tensions a la tresoreria. Al 
nostre entendre, la proposta presentada i aprovada des de 
l’equip de govern municipal compleix amb totes aquestes 
idees i per això va rebre el nostre vot.

Pressupost municipal
Ja al mes de novembre es va presentar el nou pressupost 
municipal de cara a l’any 2019 que ve. Des del primer mo-
ment vam mostrar la nostra predisposició per treballar-hi 
i realitzar les nostres demandes i millores. Fruit d’aquest 
treball conjunt ha sorgit aquest pressupost. El resultat per 
nosaltres és satisfactori, ja que aquest nou pressupost res-
pon a aquests quatre principis bàsics que sempre hem 
defensat: 

-  Coherència i estabilitat. S’ajusta a la realitat i la situa-
ció econòmica, contribuint a mantenir la línia d’equilibri 
pressupostari que se’ns exigeix. 

-  Manteniment i increment dels programes d’intervenció 
social. La crisi econòmica és palpable encara en el dia a 
dia de moltes famílies del municipi. Des de l’Ajuntament 
hem de continuar estant al seu costat, ajudant-les a pal-
liar i revertir aquesta situació. 

-  Millora de la qualitat en la prestació dels serveis. Hem de 
ser conscients de les mancances i els sacrificis que hem 
hagut de fer els anys anteriors. Sabem on fallem i hem 
d’apostar per intentar millorar totes aquelles àrees on 
hem tingut importants deficiències.

-  Continuïtat. A principi de legislatura vam signar un acord 
amb l’equip de govern establint les principals línies d’ac-
tuació municipal per als pròxims quatre anys de legisla-
tura i volíem que seguís sent així.

Hi ha molta bona feina feta durant aquests darrers quatre 
anys, però no ens podem aturar i hem de continuar tre-
ballant per l’optimització dels recursos propis, la recerca 
continuada de subvencions i fonts de finançament alter-
natives, la fiscalització extrema de la despesa pública, etc. 
Tots aquests factors ens permetran continuar construint 
un municipi ric i viu. I en aquestes dates és quan més es 
percep. La nostra agenda social està plena d’activitats de 
tota mena que organitzen les entitats i les persones a títol 
individual del municipi: cavalcades dels Reis, actes de la 
Marató de TV3, fires de Nadal, etc. Tot això és possible 
gràcies a gent que, desinteressadament, dediquen part del 
seu temps a activitats que, de ben segur, els agraden i 
els aporten valors de creixement personal, però principal-
ment estan pensant en el benestar dels seus conciutadans 
quan les preparen. A tota aquesta gent que fa aquesta 
gran tasca, cal agrair-los aquesta dedicació que enriqueix 
la vida del poble. I és per tot això, i especialment per totes 
aquestes persones que mantenen viu el municipi i que 
són generadores de riquesa, no només econòmica, pel que 
treballem dia a dia.

BONES FESTES I FELIÇ 2019!
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23 DE DESEMBRE

A les 18 h
Quinto de Nadal per la Marató 
de TV3, al Cafè de Lavern.

26 DE DESEMBRE

A les 12 h
Visita del patge reial  
de SSMM els Reis d’Orient i 
recollida de cartes, a la plaça 
Subirats de Sant Pau  
d’Ordal.

A les 19 h
Visita dels patges reials  
de SSMM els Reis d’Orient i 
recollida de cartes,  
a Lavern. 

Concert de la Coral Llebeig, 
al Centre Agrícola de Sant Pau 
d’Ordal. 

27 DE DESEMBRE

Sortida Jove Comarcal al Salting 
Garraf.

31 DE DESEMBRE

Comiat de l’any 2018, al Casal de 
Can Batista. 

5 DE GENER

Cavalcades de SSMM els Reis 
d’Orient:
• Ordal 
•  Can Rossell, el Pago, Cantallops i 

Sant Pau d’Ordal
• Els Casots i Lavern
•  Can Batista, Can Cartró i  

Ca l’Avi 

12 DE GENER

A les 10 h
Taller d’autoprotecció, suport 
vital bàsic i DEA, al Centre 
Agrícola de Sant Pau d’Ordal.

A les 12 h
Taller d’autoprotecció, suport 
vital bàsic i DEA, a l’Ateneu 
Ordalenc.

d’Ordal, al Centre Cultural i 
Recreatiu de Can Rossell.

17 DE MARÇ

A les 18.30 h
28a Roda de Teatre Amateur de 
l’Alt Penedès: 21:30 PM, grup 
de teatre El Molí dels Monjos, a 
l’Ateneu Ordalenc.

18, 19 I 20 DE GENER

Actes previs de la Festa Major de 
Sant Pau d’Ordal.

9es Jornades de recuperació de 
la memòria històrica a Subirats.

25, 26, 27 I 28 DE GENER

Festa Major de Sant Pau d’Ordal.

8 DE FEBRER

Concert BarnaSants - Joanjo 
Bosk, al Centre Agrícola de Sant 
Pau.

10 DE FEBRER

A les 18.30 h
28a Roda de Teatre Amateur de 
l’Alt Penedès: La revolució de les 
gallines, grup de teatre Criatures 

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

www.subirats.cat

L’Ajuntament de Subirats us desitja 
BONES FESTES! 



otSubiratsT L’entrevista

En el moment en què va arribar gai-
rebé no coneixia les llengües catala-
na i castellana i no sabia gairebé res 
dels nostres costums, més aviat iden-
tificava Catalunya amb una part més 
de l’Espanya de toros, flamenc, pa-
ella i pintura. Es va apuntar al Reial 
Cercle Artístic i, amb ajuda dels seus 
companys, va començar aprendre no 
només la llengua, sinó també la his-
tòria i l’antropologia. Aquests temes 
l’apassionen, l’apassiona saber què 
va passar i alhora adonar-se que 
ella, com tots i cadascú de nosaltres, 
també fa història i posa el seu petit 
gra de sorra en el dia a dia, que demà 
es convertirà en història. Aquesta és 
una de les raons per la qual és mem-
bre de l’associació Òmnium Cultural.

Amb 21 anys no era la primera ve-
gada que viatjava i vivia lluny del seu 
país, abans ja havia passat un any als 
Estats Units i un altre a Dinamarca. 
Però quan va venir a Barcelona, va 
saber que era el lloc on es quedaria.

Ha viscut en dos períodes diferents a 
Barcelona ciutat. Durant catorze anys 
va residir al poble del Bruc, dedicada a 
la cura dels seus fills, compaginant la 
pintura amb portar una residència in-
ternacional d’artistes i, més tard, una 
galeria d’art. Novament instal·lada a la 
capital per un període de cinc anys, 
va fer diverses col·laboracions amb 
un museu d’art de la ciutat. Quan els 
nens ja van ser més grans es va poder 
dedicar plenament a la seva pintura i 
així va buscar de nou la pau i tranquil-
litat als afores, en plena naturalesa, 
un ambient important per a ella. Des 
de fa gairebé tres anys viu i treballa 
a Torre-ramona, on s’ha comprat una 
casa, ja que, igual que la seva passió 
per la història, creu en la tradició i en 
un bon ofici: com la pintura o la con-
fecció d’un bon cava.

Cathrine Bergsrud
La seva aproximació a l’art ve de lluny. 
A casa seva el seu pare pintava, tenia 
un estudi, on ella de petita passava 
molt de temps, mirant els pinzells, 
els olis i els colors. Era com si fos un 
altar. També el seu avi li va desper-
tar la faceta narrativa amb històries i 
faules. Les seves ganes d’aprendre, de 
meravellar-se del món i d’expressar-se 
l’han portat a la pintura com a mitjà 
per transmetre els seus pensaments, 
observacions i la seva forma de veure 
la vida mitjançant la filosofia.

En la seva pintura es reflecteix l’hu-
manisme, atemporal amb els factors 
que no són materials, l’essència de 
les persones, de com som, les nostres 
emocions i circumstàncies. També fa 
obres paisatgístiques amb el Pene-
dès com a tema, perquè li agrada la 
varietat dels matisos de colors de les 
estacions que dona el paisatge de les 
vinyes. La llum mediterrània no només 
és el cel blau i els colors intensos de 
l’estiu i la costa. La llum i els colors 
del Mediterrani interior són totalment 
diferents. La llum i els colors dels cap-
vespres amb el seu ambient tranquil-
litzador i la seva gran bellesa.

Autodidacta, va aprendre admirant 
les obres de grans pintors com Rem-
brandt i Goya. I amb estades al taller 
de qui considera el seu gran mestre, 
Odd Nerdrum, un pintor noruec reco-
negut internacionalment.

Odd Nerdrum és un pintor figuratiu 
que va haver de lluitar molt perquè 
en l’època dels 60 va començar a pin-
tar quan no tenia veu i no el deixaven 
que creixés o es pogués expressar. 
Pocs pintors es dedicaven en aquell 
moment a l’art figuratiu, no estava de 
moda, però amb el temps i una gran 
obra va triomfar com altres, Antonio 

López per exemple. Odd Nerdrum no 
va perdre l’entusiasme i va lluitar fins 
que el van reconèixer com un gran 
pintor.

El 2015, la Cathrine va ser la comis-
sària de l’exposició d’Odd Nerdrum 
que es va fer al MEAM de Barcelona.

Actualment té molts projectes per 
tirar endavant, com l’exposició que té 
fins al 16 de desembre a Vilafranca 
del Penedès, al Fòrum Berger Bala-
guer, i amb el projecte expositiu que 
té conjuntament amb dues pintores 
més que s’inaugurarà a Bergen el 
mes de març vinent. Posteriorment 
aquest projecte anirà a un museu de 
Suècia, l’estiu del 2020. En aquestes 
exposicions es podrà veure la mirada 
de les dones sobre els homes. Homes 
que expressen les seves emocions i 
sentiments, en el tema “Dones que 
pinten homes”.

Avui en dia, la Cathrine Bergsrud 
acull a casa seva, a Torre-ramona, 
una exposició de l’artista Maria As-
sumpció Raventós. Una primera col-
laboració amb una artista arrelada 
al territori com la Maria Assumpció 
i que ha estat un primer pas per a 
col·laboracions amb altres pintors i 
artistes del Penedès.

Cathrine Bergsrud va néixer a la 
localitat noruega de Hønefoss, si-
tuada a uns cinquanta quilòme-
tres d’Oslo, l’any 1969. Té tres 
fills, de 26, 22 i 17 anys. És una 
amant de Barcelona i de Catalu-
nya. L’any 1990 va venir per pri-
mera vegada de visita i es va ena-
morar de Barcelona i l’any 1991, 
amb 21 anys, s’hi va instal·lar.


