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Constitució del nou Ajuntament
ESPORTS
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URBANISME

Cursa de les Caves

Nova àrea
d’autocaravanes

Nova rotonda
de Lavern

Dades d’interès
MUNICIPI
Emergències__________________________ 112
Ajuntament___________________________938
Avaries Aigües________________________ 900
Cementiri i Parròquia d’Ordal____________ 650
Cementiri i Parròquia de Lavern_________938
Consultori Mèdic d’Ordal_______________ 938
Consultori Mèdic de Sant Pau___________938
Consultori Mèdic de Lavern_____________ 938
Farmàcia d’Ordal______________________938
Farmàcia de Sant Pau__________________938
Oficina de Turisme de Subirats__________ 938
Residència Castell de Subirats___________ 937
Residència El Cenacle (Ordal)____________938
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern______________ 938
Ateneu Ordalenc______________________ 938
Centre Agrícola de Sant Pau_____________ 938
Fundació Pro Penedès_________________ 938
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________ 938
Llar d’infants d’Ordal___________________938
Llar d’infants de Sant Pau_______________ 938
Escola Subirats (Lavern)________________938
Escola Montcau (Ordal)_________________938
Escola Sant Jordi (Sant Pau)_____________938
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní____938
Taxis i autocars
Xavier Anglada________________________ 619
Autocars Vendrell_____________________ 938
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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
OFICINA DE TURISME
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
De dimarts a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabte de 10 a 16 h
Diumenge i festius de 10 a 14 h

144 943
922 544

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès________ 938
Bombers de Vilafranca_________________ 938
CAP Alt Penedès______________________ 938
Creu Roja de Vilafranca_________________938
Delegació d’Hisenda de Vilafranca_______938
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_______938
ITV de vehicles agrícoles________________ 977
ITV de Vilafranca______________________938
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní______936
Mossos d’Esquadra de Vilafranca________936
Registre Civil de Vilafranca______________938
Registre de la Propietat________________ 938

900
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199
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112
440
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222
845

VISITA AMB ELS REGIDORS
·P
 ere Pons Vendrell pere.pons@subirats.cat
Alcaldia, Planificació del Territori, Obres,
Governació, Promoció Econòmica i Joventut
Matins de dilluns i dimecres i tarda de dimecres.

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

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

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

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

* Per concertar una visita amb regidors caldrà trucar a l’Ajuntament de
Subirats en l’horari d’atenció al públic. També es pot fer el tràmit a través del web municipal: http://www.subirats.cat/tramits-municipals/
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Un cop confeccionat el nou consistori
i govern municipal comencem un nou
mandat amb la mateixa il·lusió que el primer dia els que repetim –i espero que els
nous encara amb més forces– encarant
projectes importants per al municipi que
no es van poder iniciar a l’anterior mandat atès que l’inici de les obres va coincidir amb la campanya electoral a les Corts
i Senat d’Espanya i amb les eleccions
municipals. Conforme a la llei electoral,
no era perceptiu iniciar el treballs o adjudicar noves obres en període electoral, i
van quedar sobre la taula.
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Aquests projectes es corresponen a actuacions del mandat 2015-2019, i en gran
part ja estan pressupostats i amb reserva
de crèdit d’exercicis anteriors. Són projectes estratègics en què intervenen altres
administracions, com la travessera de
Sant Pau, ja en curs, la rotonda a l’encreuament de l’estació a Lavern, la plaça al
centre de Lavern o la travessera urbana
de Can Cartró, que aviat es durà a terme.
Projectes cofinançats o finançats per la
Diputació de Barcelona o la Generalitat
de Catalunya, amb aportació municipal
i en algun cas amb aportació de veïns a
través de contribucions especials.
Urbanitzar les travesseres urbanes és una
oportunitat de resoldre la urbanització
dels trams de carretera que discorren per
dins els nuclis de Can Cartró i Sant Pau
d’Ordal i que no tenen encara un tractament de carrer, amb els seus dèficits i
mancances, amb la problemàtica que
significa no poder-ne dur la gestió, ja que
encara no són de domini municipal.
Les actuacions del nou mandat 20192023 que ara s’enceta encara no estan
programades, i en breu caldrà acordar
quines actuacions són prioritàries per al
consistori, pactant-les si és possible amb
les altres formacions, i s’hauran de concertar amb les diferents administracions,
sol·licitar finançaments i programar. No
obstant, hi ha moltes coses que van molt
més enllà de les actuacions programàti-
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ques i de les que reben subvencions. Cal
replantejar com es fa el manteniment i
desbrossades a tot el municipi, i cal resoldre la concessió de l’aigua, el contracte
de manteniment de l’enllumenat públic,
de la neteja d’edificis municipals, etc.
Contractes que pels motius exposats no
es van poder resoldre i que pròximament
s’han de concretar.
Al municipi, però, hi ha un tema molt més
important, que són les persones. I aquest
nou mandat que ara s’enceta es vol afrontar mirant a l’horitzó. Tenim un municipi
que s’envelleix, un municipi on es tanquen comerços de proximitat i on cal
generar un veritable debat de model de
municipi. El nombre de veïns i veïnes fa
molts anys que està força estancat, però
el cert és que tenim una piràmide invertida que fa difícil garantir certs serveis i que
provoca que certes activitats no tinguin
continuïtat, cosa que s’accentua en la pagesia.
Cal aconseguir un envelliment actiu, i cal
donar més serveis a la gent gran, però sobretot cal buscar fórmules per potenciar
l’arrelament del jovent al municipi i l’accés a l’habitatge. I s’ha de debatre si cal
habitatge de promoció pública, on i com.
És necessària la implantació de noves
activitats i el manteniment del comerç
de proximitat, i també cal trobar fórmules per garantir la pagesia. Tota una sèrie
de reptes que haurem de ser capaços
d’afrontar i debatre, perquè el futur ja és
aquí.
La ruralitat dels nostre municipi només
es pot entendre si es tenen les mateixes
oportunitats que a la metròpoli o a les
viles veïnes, i per això calen serveis d’última generació com la fibra. Així mateix,
hem de defensar l’essencial del nostre
entramat associatiu i social i promoure
un creixement per sobre el vegetatiu per
garantir i sostenir els equipaments estratègics i no perdre oportunitats de futur.
Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies / Alcaldia
Maria Milà Vendrell ha obtingut un reconeixement
per part de la Generalitat de Catalunya
La subiratenca Maria Milà Vendrell, d’Ordal, ha obtingut
un reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya
per haver aconseguit una nota superior a 9 a les Proves
d’Accés a la Universitat.
Aquest reconeixement és fruit de la seva dedicació i esforç
durant tot l'any en els seus estudis.
Des del consistori li fem arribar la nostra felicitació per
aquest reconeixement.

L’adf subirats, entre d’altres, Premi Torres & Earth al voluntariat
El celler Torres ha lliurat aquest
dimecres al migdia al Penedès
els I Premis Torres & Earth al Voluntariat, un certamen creat per
reconèixer la feina que fan les
Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (ADF) i per animar-les a crear projectes que millorin la sostenibilitat ambiental.
Miguel A. Torres, president del
celler i impulsor del programa
ambiental Torres & Earth, ha fet
entrega dels guardons en un acte
presentat pel meteoròleg Tomàs
Molina, que ha estat un dels
membres del jurat dels premis, juntament amb set persones més. Al lliurament de premis hi han assistit unes cinquanta persones, la gran majoria voluntaris de diferents
ADF del país.

a utilitzar un humectant agrícola per duplicar la capacitat
extintora de l’aigua.
Per altra banda, l’ADF de Sitges ha guanyat el primer premi
del concurs amb un projecte per impulsar una nova tipologia de basses d’aigua contra incendis, i l’ADF Llinars del
Vallès ha estat guardonada amb un segon premi per un
projecte que preveu construir una bassa que aprofitarà
l’aigua de pluja per lluitar contra el foc i millorarà l’entorn.

En total s’han lliurat sis guardons, quatre dels quals han
anat a parar a agrupacions penedesenques. L’ADF de Sant
Sadurní s’ha endut un segon premi, dotat amb 1.500 euros,
pel projecte ‘El bosc i hort de les escoles’, que proposa
una nova manera d’ensenyar als nens. “En aquest espai,
els alumnes no només aprenen ciències naturals, sinó que
se’ls educa en altres matèries”, ha explicat Xavier Xortó,
responsable de l’ADF sadurninenca. Des que es va posar
en marxa ara fa un any, per aquest espai han passat un
bona colla d’alumnes dels centres escolars de la capital del
cava, i la idea és que tingui continuïtat en el futur.

Durant el seu parlament, Miguel A. Torres va agrair la participació de les 14 ADF que s’han presentat a aquesta edició dels Premis Torres & Earth al Voluntariat i ha lloat la
tasca que fan per protegir el territori, el paisatge i el medi
natural. “El canvi climàtic ens afecta a tots i no podem
quedar-nos de braços plegats. Qualsevol acció encaminada a reduir les emissions de CO2, per petita que sigui, és
benvinguda, perquè la suma de totes aquestes accions tindrà un impacte en la lluita contra l’escalfament global”, ha
comentat el president de Família Torres.

Del Penedès també han estat premiades les ADF de Pontons, la de Subirats, i la de Clot de Bou (La Bisbal del Penedès, Masllorenç i Albinyana), amb un accèssit cada una. La
primera es va presentar al certamen amb una proposta per
crear un sistema de generació d’aire per als vehicles, que
permetria reduir les emissions de CO2. A la segona se li ha
reconegut la feina feta amb la instal·lació d’un sistema de
càmeres de videovigilància forestal al municipi de Subirats,
que permet reduir les sortides amb vehicles per controlar
el territori. L’ADF Clot de Bou, per la seva banda, ha estat
reconeguda amb un accèssit per una proposta que es basa

Els Premis Torres & Earth al Voluntariat s’emmarquen en
el programa ambiental que el celler del Penedès va posar
en marxa el 2008 amb l’objectiu de reduir les emissions
de CO2. L’any passat la xifra havia disminuït un 27,6% per
ampolla en tot el seu abast, des de la vinya fins al destí
final, respecte de deu anys enrere.
Font de la informació: El 3 de vuit
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Tres regidors de Subirats passen a ser
consellers comarcals en representació dels
seus respectius grups polítics

El dissabte 20 de juliol es va celebrar el Ple extraordinari de constitució del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de la legislatura 2019-2023.

• Coalició En Comú Guanyem: 1 conseller/a
Els nostres representants municipals a l’ens comarcal
són:
• Carles Morgades Àguila, grup comarcal Junts
• Anna Rosinés Cueto, grup comarcal Alternativa Municipalista-Amunt
• Marcos Pérez López, grup comarcal Candidatura de
Progrés

D’acord amb la Llei 6/1987 i en funció del nombre
de residents a la comarca (de 100.001 a 500.000
habitants), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès té 33
consellers/eres comarcals, escollits entre els/les regidors/ores dels 27 ajuntaments de la nostra comarca.
La composició per grups comarcals és la següent:
• Coalició Junts: 12 consellers/eres
• Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal: 10 consellers/eres
• Coalició Candidatura de Progrés: 7 consellers/eres
• Coalició Alternativa Municipalista-Amunt: 3 consellers/eres

Felicitats i encerts per a tots tres.
Pel que fa a les eleccions europees, Junts per Catalunya
ha obtingut el 48,62% dels vots, seguit d’ERC, amb el
30,73%. La tercera força més votada ha estat el PSC, amb
el 7,22% dels vots.
La participació ha estat del 73,80%.

Nous horaris dels plens i les juntes
de govern per afavorir la conciliació laboral i familiar
Per tal de poder ser un model perquè el món empresarial i la societat en general prenguem consciència dels
beneficis que té el fet de treballar en una nova cultura
social i un nou model organitzatiu on s’afavoreixi la
conciliació de la vida personal, professional i laboral,

l’Ajuntament de Subirats ha avançat els horaris de
celebració de les seves juntes de govern i els plens
municipals. A partir d’aquesta nova legislatura, l’horari
de les juntes passa de les 19 a les 18 hores i el dels
plens, de les 21 a les 19 hores.
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Alcaldia
Presentació dels regidors i regidores
de l’Ajuntament de Subirats
Pere Pons Vendrell

Lluïsa Sueiro Iglesias

Vull agrair-vos la confiança que ens heu
donat i encarar amb força el nou mandat.
Tinc molta il·lusió per afrontar, en aquests
quatre anys, els nous projectes i acabar els
que tenim en curs. Subirats m’ha vist néixer, i treballar pel municipi sempre és un
gran repte, millorant el present per afrontar el futur amb les màximes oportunitats.
Tenim uns grans valors en la nostra gent i el territori que
hem de saber preservar i conjugar dins el Penedès.

Us vull agrair la vostra confiança per aquest
nou mandat que s’ha iniciat al juny. I reiterar-vos la meva lleialtat. Des de la meva experiència professional com a treballadora
pública i després de quatre anys al vostre
costat amb la gestió municipal, les meves
il·lusions i ganes encara són intactes. En
rebo molt més que el que dono, us ho asseguro. I treballaré per a tots vosaltres amb generositat i
compromís per tal de millorar totes aquelles coses que ens
facin la vida més planera i agradable, així com intentant minorar les mancances que tenim al municipi.

Àngels Pinyol Batet

Soc filla de Can Batista. El meu pare era
pagès, i d’ell vaig aprendre a estimar la
terra i el lloc on vaig néixer. De la meva
mare, l’empenta i les ganes d’aprendre.
Vull agrair-vos la confiança dipositada de
nou en aquest equip de govern i, per tant,
en mi com a regidora. Continuaré treballant
per fer bon servei als meus veïns i un millor
municipi per a tots. La dedicació, la vocació
de servei, l’orgull per la terra on visc i el treball responsable
fan que engegui de nou aquesta etapa de la meva vida amb
molt de respecte i il·lusió.

Marcos Pérez López

Inicio aquesta nova legislatura enormement agraït de tornar a tenir l’immens
honor de ser regidor de l’Ajuntament de
Subirats, de representar les meves veïnes i
veïns i poder treballar per ells. Amb la mateixa il·lusió, motivació i ganes de la primera vegada però amb la motxilla de l’experiència viscuda durant aquests últims quatre
anys. Coneixement adquirit que poso a la
disposició de tots ells per a solucionar eficientment els problemes i aprendre dels errors per no repetir-los en el futur.
Satisfet si una vegada finalitzi aquesta etapa he sigut capaç
de millorar el dia a dia dels meus conveïns

Gabriel Gómez Sesma

Ja fa 27 anys que junt amb la meva dona
vam decidir canviar les nostres vides i
abandonar la ciutat. Vam triar viure a
Subirats, i la vàrem encertar. Aquí vam
ser pares, i hi hem desenvolupat el nostre
projecte de vida. Ara, arribat al moment
en què es donen les circumstàncies que
em permeten poder implicar-me en la gestió municipal, gràcies al suport de molts
veïns. Jo vinc a aportar il·lusió, vocació, treball i voluntat,
així com la meva experiència en la gestió empresarial. Entre
tots, estic convençut que farem un municipi més equilibrat,
millor i amb bones perspectives de cara al futur, on sempre
sapiguem on som, amb criteris de sostenibilitat i eficàcia,
cuidant la cultura i tradicions i vetllant per el poble que
deixarem als nostres fills

Jaume Domènech Via

Tinc 48 anys i soc veí dels Casots. El sentiment que marca aquesta etapa és d'agraïment i de responsabilitat per tenir l'oportunitat de representar els veïns i veïnes
de Subirats a l'Ajuntament. Amb vocació
de servei públic, treballaré per millorar la
qualitat de vida de tots i millorar, amb les
nostres propostes, els serveis públics municipals. A nivell de país, estaré al costat de
qualsevol iniciativa que ens faci avançar cap a l'autodeterminació del nostre poble.
Horari d'atenció a la ciutadania: els dimecres a la tarda.
jaume.domenech@subirats.cat ercsubirats@gmail.com

Lara Balagué Auge

Carles Morgades Àguila

Visc a Can Batista des del 2007, però vaig
néixer a Sant Pere de Riudebitlles, un poble
petit i també del Penedès, un territori amb
un paisatge que sempre m'ha enamorat en
totes les èpoques de l'any. De seguida ens
vam integrar al poble formant part de la
junta del Casal de Can Batista i també participant en les activitats i sortides amb els
gegants, el Batista i l'Eulàlia. Soc casada,
tinc 46 anys i 2 fills. Treballo com a administrativa des de
fa 16 anys en una empresa de Gestió Documental a Sant
Sadurní.

“Vaig néixer a Can Cartró fa 30 anys i em
dedico a conrear les vinyes de l’explotació
familiar. Abans de res, agrair la confiança
renovada que els veïns heu donat al nostre
equip. Esperem que amb l’experiència adquirida en aquests 4 anys i la il·lusió intacta del primer dia puguem seguir treballant
per un municipi millor i més ordenat. Treballarem pels veïns de Subirats i pel nostre
territori però sense deixar de banda l’objectiu innegociable
de construir un nou país.”
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Com a catalana d'esquerres i republicana, amb ERC Subirats
m'hi sento identificada, amb moltes ganes de treballar pel
municipi i per la gent, i sobretot amb la intenció de seguir
fent les coses honestament i amb la coherència que ens
caracteritza, obrint el grup a la participació de tothom. Esperem estar a l'alçada de la confiança que ens heu donat.
Salut i República!

octubre 2019

Horari d’atenció a la ciutadania: Dimecres tarda
C/e : goncal.recuenco@subirats.cat

APS-CUP
Ramon Carbonell Baqués i
Anna Rosines Cueto

L’APS-CUP torna a tenir
representació a l’Ajuntament, aquesta vegada
encapçalada per Ramon
Carbonell i Anna Rosinés. La nostra experiència des de fa més de
8 anys a la institució i
la nostra motivació per
canviar les dinàmiques poc participatives i poc transparents
de l’Ajuntament ens porta a fer una oposició constructiva,
mantenint un contacte viu amb les persones de Subirats,
per així poder apropar el municipalisme a la gent i esdevenir
el motor de canvi per fer de Subirats un municipi solidari,
informat i conscient de tot allò que afecta les nostres veïnes
i veïns.
Horari d’atenció:
a convenir via telefònica o WhatsApp al 722 34 94 92
o al correu alternativa.subirats@gmail.com.

Gonçal Recuenco

Fa 19 anys que visc a Ordal i 40 que vam
decidir amb la família que era aquí on volíem viure quan això fos possible. L’entorn
natural i la seva gent fan del nostre municipi un luxe que tots hem de gaudir i protegir. He treballat més de quaranta anys
a l’ensenyament i actualment estic jubilat,
fet que em permet disposar de temps per
treballar per a la nostra comunitat.
A les darreres eleccions del 26 de maig vaig ser escollit
regidor pels veïns de Subirats a les llistes d’ ERC. Un orgull
i un honor que vull agrair molt sincerament a tots els subiratencs.
Intentaré estar a l’alçada de la responsabilitat encomanada i
treballar amb fermesa per ajudar a millorar –en tot allò que
sigui al meu abast– el nostre municipi.
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DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS
Suport
alcaldia

ALCALDIA

Pere Pons

COORDINACIÓ

Àngels Pinyol

Pl. Ajuntament, s/n
08739 Sant Pau d’Ordal
Tel. 93 899 30 11
subirats@diba.cat
subirats.cat
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Regidoria de
Planificació,
Obres i
Urbanisme

Obres de reurbanització de la travessera
urbana de Sant Pau d’Ordal

El dia 10 de juliol de 2019 es
van iniciar les obres de reurbanització de la travessera
de Sant Pau d’Ordal.

aguantarà les terres del costat nord del carrer Ponent.
Durant l’execució de les
obres i en resposta a la demanda d’alguns veïns, s’està estudiant la manera de
conservar el til·ler situat al
davant de la parcel.la del
carrer Ponent núm. 15, sense dificultar el pas dels vianants.

Tot i que la intervenció afecta els carrers Sant Pere, Catalunya, del Nord i Ponent,
els primers treballs s’han
concentrat a la zona de les
escoles per tal d’aprofitar
els mesos de juliol i agost,
en què no hi ha activitat escolar.

Per altra part cal esmentar
que s’ha constituït una comissió per recollir els suggeriments i tenir informats els
veïns del desenvolupament de les obres. Aquesta està
formada per cinc membres que estan en contacte amb
els serveis tècnics de l’Ajuntament pel seguiment dels
treballs.

Aquests treballs consistiran en el soterrament de les conduccions de sanejament, d’aigua potable i d’enllumenat i
l’execució de la base de formigó de voreres per tal de deixar el costat sud preparat per al pas dels vianants. També
es preveu l’inici de la construcció del mur de formigó que

Pla parcial urbanístic Eixample de Lavern
El dia 22 de maig de 2019 va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic PPU-3 “Eixample Lavern” i es va sotmetre el document a
exposició pública pel termini d’un mes. Posteriorment, el dia 3 de juliol de 2019, es va
acordar ampliar el termini d’exposició fins el
dia 18 d’octubre de 2019.
El Pla parcial aprovat és el resultat de la modificació d’una proposta anterior que recull
les prescripcions d’un informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i
les al·legacions fetes a aquesta proposta. La
nova proposta, a l’igual que l’anterior, recull
els paràmetres del planejament general del
municipi per a aquest sector amb una ordenació diferent. En línies generals es preveuen 50 habitatges en règim de protecció, 52
en renda lliure i la cessió d’un 70,94% dels
terrenys per a sistemes (vials, zones verdes,
equipaments i serveis tècnics). Es preveu
l’espai per a una futura escola i l’enllaç amb
el nucli existent del poble a través d’un passeig central.
El Pla preveu la urbanització del sector en dues fases, una que s’acabaria als 4 anys i l’altre als 12 anys. L’edificació de la primera
fase es preveu que es completi en 10 anys i la de la segona en 20 anys.
El dia 12 de juliol es va fer una exposició del pla al local de l’Ateneu Agrícola de Lavern, en la qual l’equip redactor va explicar el
document, els veïns van exposar les seves opinions i els tècnics i representants de l’Ajuntament van respondre a les preguntes
formulades. Com a conclusió es va acordar que els veïns interessats nomenarien una comissió per a fer el seguiment del document i fer les gestions davant dels tècnics i representants municipals.
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Manteniment i millora a les escoles del municipi
Durant la parada d’estiu de l’any escolar es realitzen tasques de manteniment i millora a les escoles i llars d’infants
del municipi, que per la seva entitat, no es poden efectuar
durant el curs normal.

contempla, les millores en els acabats interiors, que bàsicament han consistit en el pintat del mòdul prefabricat i
diverses aules que ho requerien, i la substitució de la xarxa
d’aigua sanitària per abastir els diferents edificis que formen l’escola.

Les actuacions més importants aquest any s’han concentrat a l’Escola Subirats de Lavern, i tenien per objecte la
millora de les condicions tèrmiques amb la substitució
de les fusteries de la planta 1 que donen façana a la cara
nord, l’ampliació de l’espai de l’hort per donar cabuda a
les diferents activitats que el projecte educatiu de l’escola

La reordenació de mobiliari, desbrossades, neteges i arranjaments puntuals que s’han executat a tots els edificis
docents del municipi s’han realitzat seguint les indicacions
dels responsables dels diferents centres i tindran continuïtat durant tot el curs amb freqüència mensual.
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Obres de reurbanització de la travessera
urbana de Can Cartró
El dia 21 de maig de 2019 el president delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i
l’alcalde president de l’Ajuntament de Subirats van signar
un conveni per a la reurbanització de la travessera urbana
de Can Cartró.
El conveni estableix que la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la contractació de les obres i dels tècnics directors i
coordinadors, i del seu seguiment. El cost total de les obres
s’ha valorat en 444.303,42€, dels quals la Diputació aporta
un 52% i l’Ajuntament un 48%. Una part de l’aportació
municipal serà suportada mitjançant l’aplicació de contribucions especials als veïns afectats.
El projecte contempla una durada de les obres de sis mesos
i es preveu iniciar-les a finals d’any i l’acabament a l’estiu de
l’any que ve. El projecte també preveu les mesures d’ordenació del trànsit i la senyalització de les obres durant els treballs,
a fi i efecte de reduir al mínim les molèsties als usuaris de la
carretera.

Urbanització de la fase 1
dels carrers de Casablanca Sud
El dia 3 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local
va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la
fase 1 del polígon d’actuació urbanística PU-8 Casablanca Sud. Aquest projecte contempla la urbanització
del carrer Major i part dels carrers Sant Sadurní, Glorieta i Hernàndez. Posteriorment, el dia 20 de juliol,
al local social de Casablanca es va fer una exposició
del projecte als veïns afectats i a totes les persones
interessades en el tema.
El projecte preveu l’execució de les obres de les xarxes de sanejament, subministrament d’aigua i enllumenat, en canalitzacions soterrades; la pavimentació
dels carrers Major, Sant Sadurní i Glorieta amb voreres
de formigó i calçada de paviment asfàltic, i la pavimentació del carrer Hernàndez i final del carrer Sant
Sadurní formant una plataforma única. També es contempla la ordenació de la xarxa aèria de telefonia, amb
nous pals i cablejat.
En una estimació a part, fora del pressupost del projecte, es preveuen unes possibles despeses per a
l’ampliació de la depuradora de Casablanca Nord, on
anirien les aigües de la nova urbanització, una millora
de les xarxes de mitja i baixa tensió i els honoraris tècnics. Aquestes intervencions s’han comptabilitzat per
separat perquè no es disposa de valoració detallada i,
al ser obres que afecten a una àrea més amplia que el
sector, s’està valorant l’àmbit i els agents que poden
contribuir al seu finançament.
Una vegada aprovat el projecte es va obrir un període
d’exposició i presentació d’al·legacions d’un mes que,
a petició dels afectats, s’ha allargat en dos mesos més,
acabant a mitjans d’octubre d’enguany.
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Urbanització de la plaça Nova de Lavern
i vials adjacents
preveu executar la part
de jocs infantils, mobiliari
urbà, part de
jardineria i la
part de l’enllumenat no
bàsic. Aquesta divisió en
fases s’ha fet
per tal de
poder finançar els treballs i poder
fer un ús dels
espais després d’acabada la primera
fase.
És
previst
que les obres comencin al mes de setembre, i es preveu una durada de vuit mesos. Els treballs es realitzaran en recinte tancat, a excepció de les obres de
connexió de les instal·lacions amb els carrers veïns, de
manera que no es preveuen interferències importants
en la circulació.

El dia 8 de
maig
de
2019
la
Junta de Govern Local va
adjudicar les
obres d’urbanització
de la 1a fase
del projecte
executiu de
la plaça Nova
de Lavern i
vials
adjacents. A la licitació hi van
concórrer sis
empreses, i
va obtenir la
major puntuació i, en
conseqüència, l’adjudicació, Construccions F. Munné, SA. La
baixa respecte al pressupost de projecte ha estat del
5,5% i el valor de les millores ofertes representa un
16,80% del pressupost de licitació.
La primera fase de la plaça contempla totes les obres
bàsiques d’instal·lacions i pavimentació necessàries
per poder utilitzar els espais. En una segona fase es

Progrés de les obres de la rotonda a prop
de l’estació de Lavern
cal realitzar diverses fases que comportaran variacions
en la regulació del trànsit de vehicles a través d’aquesta
cruïlla. Cal que els usuaris habituals estiguin alerta dels
canvis en el traçat i senyalització d’aquell tram de via.

Fotografia cedida per Xavier Ferrer

Les obres de construcció de la rotonda avancen a bon
ritme. S’ha realitzat el desmunt de terres i es construeix
un mur de contenció de pedra que assegurarà el terreny
excavat enfront a l’erosió. Per a l’execució de les obres
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Acabament segona fase d’adequació de la zona
comunitària de la urbanització Can Rossell
Una vegada acabades les obres d’adequació de la zona
comunitària de la urbanització, que s’han executat en
dues fases durant els anys 2018 i 2019, es preveu realitzar diversos complements.
Es pavimentarà la zona d’abocament de residus de poda
o vegetals.

Es posaran bancs i arbres tant a l’esplanada superior
com a l’inferior. S’instal·larà una font i una pèrgola d’ombreig a l’esplanada inferior, i també s’instal·larà una barana al llarg del camí i dues xarxes parapilotes a la pista
de joc.

Evolució del rendiment de la xarxa de distribució
d’aigua de Subirats
El sistema de distribució d’aigua de Subirats té molta complexitat i longitud de canonades a causa de la dispersió de
la població subministrada (en 13 nuclis, 3 polígons industrials i 2 urbanitzacions), fet que comporta disposar de més de
80 km de canonades de distribució d’aigua i de 10 dipòsits.
A causa de la complexitat del sistema i de la seva antiguitat
(la majoria de les canonades i dipòsits es van instal·lar i/o
construir a principis dels anys vuitanta, fa més de 30 anys),
històricament el servei de distribució d’aigua ha tingut un
rendiment molt baix, per sota del 45%, amb pèrdues superiors als 500 m3/dia. Cal puntualitzar que el rendiment de
la xarxa és el quocient entre l’aigua subministrada i l’aigua
registrada a comptador.

Com a conseqüència de l’esforç inversor realitzat a millorar
les xarxes, i també de la gestió de CASSA, finalment s’ha
assolit una millora notòria dels resultats de la xarxa, que en
els darrers anys han sigut els següents :
-A
 ny 2017: pèrdues mitjanes durant l’any, 390 m3/dia. Rendiment mitjà anual, 54%.
- Any 2018: pèrdues mitjanes durant l’any, 332 m3/dia. Rendiment mitjà anual, 55%.
- Any 2019: pèrdues mitjanes durant l’any, 215 m3/dia. Rendiment mitjà anual, 59,50%.
(Per a l’any 2019, lògicament, només es tenen dades dels
dos primers trimestres, fins al 30 de juny).
En definitiva, doncs, s’ha passat, des de l’any 1999, de rendiments inferiors al 45% i pèrdues superiors als 500 m3/
dia a rendiments propers al 60% (59,50%) i pèrdues de
215 m3/dia, de manera que s’han reduït les pèrdues d’aigua
a menys de la meitat.

Per tal de palesar aquests resultats tan desfavorables, des
de l’any 1999, en què es va adjudicar la concessió del servei
a la companyia CASSA, l’Ajuntament ha realitzat inversions
per un valor a l’entorn d’1.000.000 d’euros per a la renovació de xarxa, sistemes i elements de la xarxa obsolets o
en mal estat.
12
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Regulació del trànsit al camí de la Creu del Pago
L’objectiu és adoptar mesures per augmentar la seguretat
del trànsit a les dues cruïlles del camí de la Creu del Pago
amb les carreteres BP-2427 (ctra. St.Sadurní) i BV-2428
(ctra. Sant Pau), arran d’una sol·licitud veïnal col·lectiva del
dia 11/03/2019 que subscriuen 78 persones i demana
que l’Ajuntament faci les gestions necessàries per senyalitzar el camí de la Creu per tal d’evitar accidents de trànsit.
Al mes de maig un representant de la Diputació i el regidor de Planificació i Obres de Subirats es van reunir
per trobar una solució adequada i consensuada entre
les dues administracions titulars del camí i les carreteres.
Aquest tram de camí és utilitzat per molts veïns del municipi per accedir al nucli de Sant Pau d’Ordal des de la
carretera BP-2427 que prové dels Casots, per tal d’evitar
passar pel tram de la carretera nacional N-340.

possible la circulació de vehicles en
sentit ascendent
(sortida de Sant
Pau), però quedarà prohibida la
circulació en sentit descendent. Es
considera que els
vehicles
agrícoles han de poder
utilitzar preferentment els camins
rurals en lloc d’utilitzar les carreteres.

El camí de la Creu és estret en la meitat superior del recorregut, i els extrems del camí en els punts d’enllaç amb
les carreteres locals no permeten allotjar dos vehicles
simultàniament. Es produeixen situacions de risc quan
vehicles que van en sentit contrari es troben en les cruïlles situades als dos extrems del camí. Els vehicles que
volen entrar al camí han d’esperar aturats enmig de la
carretera que els vehicles surtin del camí per poder entrar. Aquesta situació succeeix als dos extrems del camí.
La circulació de vehicles que ve per la carretera dels Casots
en sentit Sant Pau a través de l’N-340 realitza 2 girs amb
seguretat: un gir a la dreta per incorporar-se a la carretera
nacional i un altre gir a la dreta per sortir-ne. En canvi, la
circulació de vehicles que surt de Sant Pau i va cap a la
carretera dels Casots a través de l’N-340 ha de realitzar 2
girs perillosos: un gir a l’esquerra per incorporar-se al carril sentit Ordal i un altre gir a l’esquerra encara més perillós
per sortir de la nacional i entrar a la carretera dels Casots.

S’ha col·locat un senyal de prohibició de gir a la BP-2427
en sentit N-340. A l’extrem superior del camí s’ha col·locat
un senyal de prohibició de sentit de circulació amb una
placa inferior amb el text “excepte vehicles agrícoles”. Es
col·locaran senyals de perill i de reducció de velocitat a la
BV-2428 en sentit Sant Pau i en sentit N-340.
La Diputació complementàriament ha modificat la senyalització i la pintura de la mitjana de la carretera BP-2427
desplaçant el tram on està permès l’avançament de vehicles.

La solució consensuada amb la Diputació consisteix a restringir la circulació de vehicles en el sentit de circulació de
baixada del camí, exceptuant els vehicles agrícoles. Serà

Desplegament de fibra òptica al municipi de Subirats
Les xarxes de telecomunicacions via cable han evolucionat molt en els darrers anys, i actualment ja s’està
implantant arreu la connexió per fibra òptica.

nicipi, però això no entrava en la seva planificació, en
aquells moments, i només van fer Lavern.
Durant l’any 2018, finalment Telefónica va cablejar Lavern, i XTA Sant Pau i Lavern. Així mateix, l’octubre de
2018 XTA va presentar el Pla de desplegament de fibra
òptica a la meitat del municipi (Sant Pau i Lavern, que ja
s’estaven cablejant, la Guàrdia, Can Rovira, Cantallops,
Muntanya Rodona, el Pago i Can Sala, Ordal i el Polígon
Industrial Can Bas). L’Ajuntament va aprovar aquest pla
de desplegament, que s’ha anat portant a terme durant
l’any 2019, i en aquests moments es pot dir que ja pràcticament l’han acabat.

A Subirats, a finals de l’any 2017 l’Ajuntament va demanar a XTA, operador de telecomunicacions radicat al
Penedès, el desplegament de la fibra al terme municipal,
i es va acordar que s’iniciaria el desplegament durant
l’any 2018 per Lavern i Sant Pau d’Ordal, atès que ja
s’estava implantant al municipi veí, Avinyonet, i estava
arribant a Sant Sebastià dels Gorgs, des d’on continuaria
cap a Lavern i posteriorment cap a Sant Pau.
El febrer de 2018 Telefónica va presentar el pla de desplegament de fibra òptica per al nucli de Lavern.

Actualment s’està treballant per al desplegament a la
resta de nuclis de Subirats, incloent-hi Casablanca, que
ja delimita amb el terme municipal de Gelida, preveient-se que durant el proper any 2020 la fibra òptica
s’hagi desplegat a tots els nuclis.

Des de l’Ajuntament es va reclamar la possibilitat que
continuessin aquest desplegament per a la resta del mu13
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Regidoria
de Medi
Ambient i
Món Rural

Recollida d’andròmines
domèstiques a Subirats
Nuclis

Dies

Can Batista, Can Rossell, Els Casots, El Rebato, Torre-Ramona,
Urb. Muntanya Rodona, Urb. Can Rossell, Can Cartró, Ca l’Avi,
Can Bas, Urb. Casablanca
Sant Pau d’Ordal, Ordal i Lavern, Cantallops i el Pago

Segon dilluns de cada mes
Últim dijous de cada mes

Es tracta d’un servei gratuït, però cal respectar les normes següents. En cas contrari, no es recollirà.
NORMES:
- Cal avisar prèviament a l’ajuntament. Quan la recollida sigui el dilluns, el darrer dia per avisar és el divendres, i quan
la recollida sigui dijous, el darrer per avisar serà dimarts.
- Cal deixar els mobles sempre a fora el carrer. Si es deixen dins d’un garatge, un pati o una parcel·la no es recolliran.
- Cal deixar-los a la nit del dia anterior a la recollida. Es comença a recollir a primera hora del matí.
- No abuseu del servei. Com a referència, la superfície total de mobles per casa no hauria de ser superior a 1,5x1,5m
(aproximadament 2m2).
- El servei és per evitar portar objectes voluminosos als contenidors, però no per a les persones que canvien el mobiliari de tota una estança o habitació.
- No es recullen residus especials (per exemple uralites, envasos o bidons amb olis, pintures, dissolvents...).
IMPORTANT: NO ES RECOLLIRAN OBJECTES NO ESPECIFICATS PRÈVIAMENT.
S’ha detectat que sovint es treuen més coses que les indicades prèviament, i que freqüentment es fa un ús
abusiu que satura el servei (quantitat excessiva i molt volum d’andròmines). Els operaris tenen normes de no
recollir tot allò que excedeixi del servei acordat, tot deixant avís d’incidència.
Finalment, cal recordar que està prohibit abocar residus fora dels contenidors. Es disposa de deixalleria i del servei de recollida d’andròmines.
Abandonar residus és una infracció sancionable.

Ús
excessiu
del servei
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Circular informativa
sobre tinença d’animals domèstics
La Llei de protecció dels Animals i l’Ordenança municipal determina
que els posseïdors d’animals domèstics de companyia han de complir un seguit d’obligacions (identificar-los i censar-los, vetllar per
la bona cura dels animals, no maltractar-los, evitar el seu abandonament, recollir les defecacions al carrer, evitar molèsties...).
S’ha detectat l’incompliment de la normativa, especialment pel
que fa als següents aspectes:
- presència de gossos sense estar identificats i/o censats, i gossos perillosos sense llicència municipal
- molèsties als veïns causades pels sorolls dels animals (sobretot a la nit)
- no recollida dels excrements a la via pública
- alimentar gats a la via pública
Així doncs, a nivell informatiu destaquem les següents condicions
i obligacions vers animals de companyia establertes en l’ordenança municipal:
* Segons l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics,
els propietaris dels animals de companyia els han d’inscriure en
el cens municipal d’animals en el termini màxim de trenta dies a
partir de la data de naixement, adquisició o canvi de residència
de l’animal. El propietari o posseïdor que faci la inscripció haurà
d’aportar les seves dades, els document acreditatiu de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat potencialment
perillós, la documentació específica requerida per a aquest tipus
d’animal. (art. 48).
* Els gossos i gats i altres espècies d’animals, si escau, han d’estar
identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat. (art. 50)
* L’Ajuntament de Subirats permetrà la tinença d’animals de companyia sempre que la seva presència no representi un risc, un perill
o incomoditat per a altres persones o animals de manera que es
compleixin les condicions que es fixen en l’Ordenança (art. 4)
* La persona responsable d’un animal és responsable dels danys,
els perjudicis i les molèsties que ocasioni llur animal a les persones,
a altres animals, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi
natural en general (art. 11.1)
*ARTICLE 12: Responsabilitats pel que fa a la convivència
1- E
 ls posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures
necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui
alterada pel comportament dels seus animals.
2- Es prohibeix des de les 22h fins a les 8h deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts animals domèstics que
amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
3- Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos
que per la seva especial condició o caràcter irritable es manifestin
amb insistents bordats, encara que sigui en hores diürnes. Els
seus propietaris o posseïdors tindran cura, en tot cas, que ni sols
ni en la seva presència, aquests animals molestin el veïnat.
*Article 20. Alimentació a la via pública
No és permès alimentar de manera general els animals (gossos,
gats, gavines, coloms, etc.) a la via pública, parcs, solars o altres espais similars, amb excepció de les zones que l’Ajuntament establirà
a aquest efecte, a les quals per raons sanitàries i d’higiene, s’haurà
de fer seguint els criteris establerts pel municipi.
En el Títol IX: Règim Sancionador, s’estableix el règim d’infraccions, i es detallen els motius que poden ser motiu d’obertura d’expedient sancionador, sent destacables els següents:

6) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que
s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa
que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
17) No evitar la fugida d’animals.
22) No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del municipi.
26. Alimentar els animals a les vies o espais públics
Infraccions greus (art. 63):
27) Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats
i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
28) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per
la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
31) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt
de vista de seguretat, que presentin perill o/i molèsties greus
per al veïnat o altres persones
Infraccions molt greus (art. 64):
12) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
La quantia de les sancions, segons l’article 67, serien les següents:
1.- 
Les sancions derivades de les infraccions administratives a
aquesta ordenança i a la Llei de protecció d’animals poden ser
sancionades:
a) Amb multes de 150 a 300 euros considerades lleus.
b) Amb multes de 301 euros fins a 2.000 les considerades com a greus, llevat dels apartats 31) a 38) i el
39) quan no es refereixi a infraccions tipificades en la
Llei de protecció dels animals, que se sancionaran amb
multes de 401 a 1000 euros.
c) Amb multes de 2001 fins a 15.000 euros les considerades com a molt greus, llevat de l’apartat 13) que se
sancionarà de multes de 1001 a 2000 euros quan la
reincidència a la qual es refereix tingui com a base els
apartats 31 a 38.
2.- Les sancions derivades de les infraccions administratives contingudes en aquesta ordenança i que afectin la tinença de gossos
potencialment perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 60,10 a les 150,25 euros les considerades lleus.
b) Amb multes de 150,25 euros fins a 1.502,53 les considerades com a greus.
c) Amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros les
considerades com a molt greus.
Mitjançant aquesta circular s’informa tots els veïns dels incompliments més freqüents per tal que prenguin les mesures corresponents per regularitzar la seva situació en cas de ser necessari i/o que puguin corregir els mals hàbits adquirits.
D’altra banda, els informem que periòdicament es fan campanyes d’inspecció en les quals s’emeten els requeriments oficials,
així com que s’inicien els corresponents expedients sancionadors per les infraccions que són detectades.
Finalment, recordem que el cens municipal d’animals domèstics és
obligatori i és un tràmit GRATUÏT, i que tots aquells que tinguin el
seu animal censat a Subirats poden passar per l’Ajuntament a recollir gratuïtament bosses per a la recollida dels excrements.
Restem a la seva disposició per resoldre tots els dubtes
que puguin tenir. Poden contactar amb:
SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
mediambient@subirats.cat, 93-899 30 11

Infraccions lleus (art. 62)
1) La tinença d’un animal de companyia sense que estigui inscrit al
registre censal
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Regidoria
d’Esports i Salut

XII Copa PTV Gran Premi Consell
Comarcal de l’Alt Penedès
de futbol 7 infantil

Un total de divuit equips, en representació dels diferents municipis de l’Alt Penedès, van participar
a la Copa Penedès TV-Gran Premi
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
2019.
Més de 300 participants, entre jugadors i entrenadors dels municipis
de la comarca de categoria infantil,
van participar en aquesta edició, en
què l’equip del municipi de Santa
Margarida i els Monjos es va proclamar guanyador del torneig.
Des de l’Ajuntament i la Regidoria
d’Esports volem felicitar totes les
jugadores i els jugadors de l’equip
de Subirats per la seva participació,
i animem que cada cop més nenes
i nens puguin disputar aquest torneig representant el nostre municipi.

Mulla’t 2019 a les piscines de Subirats
El diumenge 14 de juliol a les piscines municipals de Subirats es va
celebrar la diada benèfica “Mulla’t
per l’esclerosi”, on es van recaptar
un total de 933,10€, destinats a
la Fundació Esclerosi Múltiple per
lluitar contra aquesta malaltia.
Volem agrair especialment la participació dels veïns i veïnes i l’ajuda
de les entitats de Subirats que van
col·laborar-hi de manera desinteressada mostrant la seva solidaritat en aquesta jornada.
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Cloenda dels cursets de
natació de Sant Pau i
d’Ordal 2019
Dissabte 27 de juliol a Sant Pau i dissabte 3 d’agost a
Ordal es va realitzar una petita demostració de natació
com a cloenda dels cursos realitzats durant el mes de
juliol. L’acte es va clausurar amb l’entrega de medalles,
diplomes i préssecs d’Ordal per a tots els participants

L’ Èlia Cuscó Tous té 14
anys, viu a Lavern i es
gimnasta federada del
Club de Rítmica Vilafranca
El passat mes d’agost l’Èlia va participar a la internacional Rome Cup
amb els aparells de masses quedant en segona posició i aro quedant
en tercera posició.

Racó de les Llars

Regidoria
d’Ensenyament
Aquest setembre ha començat el nou curs escolar 20192020, i les llars d’infants
municipals ho han fet amb
quaranta infants: vint-i-dos a
la llar d’infants l’Esquirol de
Sant Pau d’Ordal, nou a la llar
d‘infants els Pardals d’Ordal i
nou més a la llar d’infants els
Cargols de Lavern.

Inici del curs escolar a les llars
d’infants de Subirats
portar els seus fills a les llars,
encara hi ha places disponibles.

Trobareu la informació necessària a la pàgina web municipal a https://subirats.cat/preinscripciollars i també podeu
fer les consultes que necessiteu adreçant-vos a les llars
d’infants o a les oficines de
Si alguna família necessita l’Ajuntament.
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Racó de les Escoles
Un nou camí per a la zer Subirats
Ja fa unes setmanes que s’ha iniciat el curs escolar 20192020, i amb ell, el camí cap a nous objectius. Com cada
setembre, les escoles definim una Programació Anual, i hi
recollim allò que ens agradaria fer durant el curs. Aquest
setembre, aquesta proposta ha hagut de prendre un nou
rumb a causa dels canvis que s’han fet a nivell de Zona Escolar Rural (ZER), i us en volem informar.
Com ja sabeu, aquest curs la nostra ZER canvia, ja que passem de ser tres escoles a ser-ne dues: l’Escola Subirats de
Lavern i l’Escola El Montcau d’Ordal. L’equip de mestres que
conformem aquesta renovada ZER volem continuar compartint els projectes que ja fa uns cursos que ens uneixen,
i alhora, volem plantejar noves maneres de fer comunes,
ja que pensem que el més important és que impulsem
projectes educatius conjunts i compartits. Tenim clar que,
com a mestres, hem de preparar els alumnes per adaptar-se a la societat que en què els tocarà viure de manera
autònoma, i formar-los amb prou capacitat de fer-se preguntes i saber trobar respostes. Les singularitats de l’escola
rural, com són les ràtios reduïdes, la familiaritat de l’entorn
i el fet de tenir aules heterogènies (pel que fa a l’edat o els
cursos) permeten als mestres posar en pràctica estratègies
didàctiques més inclusives i la interacció entre alumnes de
diferents edats, així com també entre els docents. Aquest
sistema fomenta l’autonomia i la responsabilitat de cada
nen/a, facilita l’atenció a la diversitat i ajuda a respectar els
ritmes de treball i de maduració de cada alumne.

Pensem que tots aquests factors específics d’una ZER
com la nostra faciliten que es creï un lligam més directe
gràcies a la relació propera entre els mestres, els alumnes, la família i el poble. I això fa que l’agrupació de les
ZER no sigui només simbòlica, sinó que hi ha un lligam
directe entre els alumnes de les diverses escoles, compartint projectes i activitats al llarg del curs.
Creiem en un projecte comú i compartit entre l’escola
d’Ordal i Lavern, i sobretot en un projecte de futur per als
nostres alumnes, on la col·laboració de les famílies és imprescindible.
Bon curs a tothom!
Informació facilitada per
l’Equip Directiu de la ZER SUBIRATS.
Escola Subirats (Lavern) i Escola El Montcau (Ordal)

“El nen estima la natura i l’hem ficat en cambres tancades, li agrada donar un objectiu a les seves activitats i li hem tret, li
agrada moure’s i l’hem immobilitzat, li agrada parlar i l’hem fet callar, li agrada raonar i ens dirigim només a la memòria, volia
seguir la seva fantasia i l’hem impulsat a fugir-ne, volia ser lliure i l’hem ensenyat a obeir passivament.”
Adolphe Ferrière
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Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista ‘Tot Subirats’ trobareu la descripció d’un bé del
nostre patrimoni cultural.

Regidoria
de Cultura

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, cosa que
permet l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva
rendibilització social.

Can Ravella
UBICACIÓ
Lloc/adreça: Al nucli de Can Ravella, a
l’oest d’Ordal. N-340, km 312,200
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: Contemporani, Neoclàssic
Segle: XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
DESCRIPCIÓ
Gran masia senyorial amb planta baixa
i pis. Destaquen dues torres adossades
amb coberta de pavelló i una tercera coronada amb merlets. Adossat a l’edifici principal hi ha
un cos lateral amb galeria d’arcades de mig punt. A
la façana davantera hi ha una terrassa amb balustrada. Totes les obertures estan emmarcades en pedra,
la porta s’obre amb un arc rebaixat i al primer pis
les obertures són totes portes amb balcó. A la torre
principal les obertures són diferents, finestres petites
amb arc de mig punt. A la part superior de la façana,
sota de la cornisa, s’obren tres ulls de bou decorats
amb ceràmica majòlica de decoracions geomètriques.
La masia està envoltada de jardins.
Observacions: A la part alta de la casa senyorial hi
ha les restes del mas Margassó; davant seu, a l’altra
banda de la carretera, hi ha la Casa Llarga, que forma
part de l’heretat.

banda de la carretera. Ja al segle XV trobem a Pere
Ravella, que prenia part en la política municipal. En
època moderna, els seus propietaris foren persones
influents i familiars de la Inquisició.
La família Ravella començà a engrandir el seu patrimoni amb una gran adquisició de bens l’any 1640,
esdevenint una de les famílies més riques en diners
i terres de tot el municipi. El senyor Antoni Ravella,
comerciant molt ric de Barcelona, va morir solter i va
deixar el seu patrimoni a Josep Ravella Feu. En el testament li imposava la obligació d’enderrocar la vella
capella d’Ordal i de fer-ne una de nova: en aquell
temps el poble d’Ordal no tenia església pròpia i depenia de l’església de Sant Pere del Castell de Subirats. L’any 1658, el senyor Antoni Ravella va fer construir la tomba on va ser enterrat, segons consta en el
llibre d’òbits de la rectoria de Sant Pau d’Ordal. L’any
1777 es va construir la masia nova on hi havia hagut
l’antiga, acabant el 1780, de mida més gran que l’inicialment projectat. El dia 3 d’agost de 1793 va morir
Josep Ravella Feu, el qual va deixar els seus béns a
Anton Ravella Busquets. Des del dia 21 de desembre
de 1808 fins al 27 de març de 1809, durant la Guerra
del Francès, va haver-hi una guarnició francesa a Ordal

HISTÒRIA
Sembla que aquesta masia té els seus orígens als segles XIII-XIV, si bé les primeres notícies documentals
segures de la seva existència són del segle XV, juntament amb la Capella de Sant Esteve de Can Ravella, ara Sant Sebastià, situada davant el mas, a l’altra
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que saquejà la capella de Sant Esteve de Can Ravella,
van cremar les portes i finestres de l’hostal de Can
Ravella, la casa Parellada i altres cases del poble, excepte la casa de Can Ravella, on hi vivia un comandant
francès. Un altre episodi lligat a la Guerra del Francès
succeí al mes de juny de 1809, quan quatre soldats
francesos que havien begut molt van fer nit al celler
de Can Ravella. Els pagesos del poble van esperar fins
que els soldats es van adormir. Aleshores els pagesos
aprofitaren per matar els soldats a cops de maces i els
van enterrar un a l’hort de la casa prop del pou i els
altres a prop de l’hostal. L’any 1819 Antoni Ravella
Busquets compra la masia de Can Bou de Lavern i
les terres del seu voltant. En morir Antoni sense fills,
l’any 1829, hereta les possessions la seva neta Josefa

Tor Ravella. Aquesta es casa amb el senyor Ramon
d’Olzinelles, comte d’Olzinelles. Al morir Josefa Tort
Ravella, el seu hereu, Hermenegild d’Olzinelles Ros i
Ravella, presentà una sentència als jutjats per heretar
tots els béns de la seva mare i la meitat dels béns del
senyor Esteban Ravella Nin, inscrivint-se l’escriptura
del conveni al registre de la propietat l’any 1881, passant a ser ell el propietari de Can Ravella. Li gestionà
la documentació de la seva propietat el senyor Alfons
de Camps i d’Olzinelles, passant l’heretat fins avui a la
família Camps, quan Concepció Olzinelles es casà amb
Pelayo de Camps i de Matas, a qui fou concedit el títol
de Marquès de Camps l’any 1878 per part del papa
Pius IX. Es tracta d’un títol pontifici, no rehabilitat. La
família Camps és la propietària actual de Can Ravella.

HORARIS BIBLIOBÚS MONTAU 2019
												

Subirats - Lavern
Dijous d’11 h a 13.30 h
Subirats - Ordal
Dijous d’11 h a 13.30 h
Subirats - Sant Pau d’Ordal
Dimecres de 16 h a 19 h

Gener

Febrer Març

10-24

7-21

7-21

Abril

4

3-17-31 14-28 14-28 11-25
9-23

6-20

6-20

3

Maig

Juny

Juliol Agost

Set.

11		

5-19

2-16-30 13-27
9-23

6-20

4-18		

12-26

15-29

12-26 10-24		

4-18

Oct.

Nov.

Des.

3-17-31 14-28 12
10-24

7-21 5-19

2-16-30 13-27 11

L’Ajuntament de Subirats col·labora com cada any
amb les entitats culturals del municipi amb la concessió
de subvencions per a obres i reformes
Com ja s’ha fet durant els darrers anys, l’Ajuntament de Subirats concedeix a les entitats culturals del municipi
subvencions per a la realització d’obres i reformes de millora als seus respectius locals socials. Al pressupost de
la corporació de l’any 2019 s’han previst una sèrie de subvencions nominatives al capítol 7 del pressupost de
despeses per tal d’ajudar les entitats a poder finançar les obres de millora, adequació i modernització dels seus
locals i ateneus.
Els imports previstos per a aquest any 2019 són els següents:
ENTITAT
Associació Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi
Centre Recreatiu de Can Rossell
Associació Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró
Patronal Familiar Subirats (Els Casots)
Ateneu Agrícola de Lavern
Ateneu Ordalenc
Ateneu Agrícola de Sant Pau d’Ordal

IMPORT
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

És la voluntat de l’Ajuntament continuar ajudant les entitats per tal que puguin finançar aquestes despeses d’inversió i
millora dels seus espais, tant dels locals socials com dels ateneus, que són espais molt importants per a la convivència
al municipi i on es desenvolupen activitats durant tot l’any.
20

82

octubre 2019

Tornen les excavacions al jaciment dels Casots
“Si és tan important, com és que
feia tants anys que no s’hi excavava?”. Potser aquesta va ser la
pregunta més repetida durant la
jornada de portes obertes que s’organitzà coincidint amb la represa
de les excavacions al jaciment paleontològic dels Casots, un dels
més importants del Miocè inferior
d’Europa. Com sempre, la resposta no és fàcil, però es resumeix en
tres mots: gent, temps i diners. Els
Casots és un jaciment únic, però
també colossal. Inclou diversos nivells rics en fòssils que han lliurat
milers de peces. Excavar-lo és un
autèntic repte. S’hi treballà sistemàticament entre 1989 i 1994, i
després s’hi realitzaren intervencions menors al 1997 i al 1998. A
Catalunya, a mitjans dels anys 90 el
nombre de paleontòlegs i recursos
era irrisori i per contra la quantitat
de jaciments era (i és) enorme. Poc
després de les primeres excavacions als Casots es descobriren jaciments molt importants als entorns
de Sabadell primer, i dels Hostalets
de Pierola uns anys més tard. Així,
es destinaren tot el personal i mitjans a aquestes excavacions i el
jaciment dels Casots s’abandonà
temporalment. Passà un any sense
excavació, dos, tres, quatre... vint.
Tot i així, ningú havia oblidat els
Casots. Als paleontòlegs que com
jo començaven els seus estudis a
finals dels anys 90 els explicaven
la història d’un jaciment fantàstic
a Subirats, gairebé una llegenda.
Calia tornar-hi a excavar. Fa anys
que a poc a poc hem anat mirant
de reunir l’experiència, el personal

i els recursos per encarar un nou
període d’excavacions, i no ha estat
pas fàcil. Per bé que el nombre de
paleontòlegs al país continua sent
reduït, finalment s’ha pogut formar
un equip prou divers i nombrós
d’especialistes, incloent-hi investigadors estrangers d’indrets tan remots com Tòquio o els Estats Units.
Es tracta d’un equip pluridisciplinari que compta amb especialistes en
diversos grups de mamífers fòssils,
rèptils, paleobotànics i geòlegs. Finalment, gràcies a la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Subirats s’ha
pogut aconseguir el finançament
necessari per a aquesta primera
etapa d’excavacions que s’ha dut a
terme la darrera quinzena del mes
de juliol.
Val a dir que esperàvem que la
campanya d’enguany fos profitosa, però els resultats han superat
totes les expectatives. Després de
passar gairebé una setmana netejant la superfície del jaciment,
vam poder tornar-hi a excavar. La
qüestió és que hi ha tants fòssils
que sols netejant ja se’n recolliren
una cinquantena, i en iniciar l’excavació les troballes eren constants. Enguany s’ha excavat una
superfície de prop de vint metres
quadrats, però sols s’ha aprofundit unes desenes de centímetres.
Tot i així, hem recuperat uns 400
fòssils. Aquests inclouen exemplars molt ben preservats, sovint
cranis i fins i tot esquelets parcialment articulats. Destaca, per
exemple, la troballa d’un esquelet
desmembrat d’un gomfoteri, un

parent dels elefants que era rabassut i tenia el cap allargassat.
Per fer-lo encara més estrany tenia
quatre ullals, dos al crani i dos a
la mandíbula. Es tracta d’un exemplar juvenil, ja que encara té les
dents de llet. També és remarcable la quantitat de cranis de petits
carnívors que hem recuperat. Fins
ara no se’n coneixia cap, però hem
trobat fins a set cranis d’un parent
primitiu de les actuals musteles,
segurament del gènere Iberictis. Altres troballes inclouen part
d’una extremitat posterior d’Ampelomeryx, un remugant primitiu
que tenia múltiples banyes al cap,
o diversos elements de rinoceronts, incloent-hi dues mandíbules
que també pertanyen a un exemplar jove. La majoria de fòssils es
troben concentrats en una capa
que sembla talment un paviment
d’ossos. En aquesta capa de roques la preservació és molt bona.
Fins i tot hi hem trobat excrements
fossilitzats!
Com es formà aquesta acumulació de restes? És un dels molts
misteris que volem resoldre. Per
a aquest motiu, i talment com si
fóssim detectius, hem enregistrat
tots els detalls de “l’escena del
crim”. Aquests inclouen la posició
i orientació de les restes, les alteracions que puguin tenir els ossos
i també detalls sobre el tipus de
roca on els trobem. Un dels motius de reprendre les excavacions
també és obtenir tota aquesta
informació. Un altre és poder reconstruir el clima i l’ambient de
fa 16 milions d’anys. Sabem que

Mandíbula perfectament preservada d’una mustela primitiva, segurament corresponent al gènere Iberictis. A
la campanya d’enguany se n’han trobat diversos cranis
i mandíbules.

Els paleontòlegs excaven un esquelet desmembrat
d’un gomfoteri, un parent extingit dels elefants. S’observen clarament les costelles de l’animal, en aquest
cas un exemplar jove.
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en aquells moments el planeta
va viure un episodi d’escalfament
global, semblant al que patirem en
les properes dècades, encara que
més dilatat en el temps. Com van
respondre els ecosistemes? Per saber-ho estem duent a terme estudis del poŀlen fòssil als nivells del
jaciment i els seus entorns. Això
no s’havia fet mai, i qui sap si les
dades ens poden ser d’ajuda per
reaccionar enfront a l’actual escalfament global.
Deixant de banda les qüestions científiques, el jaciment dels Casots
és un element importantíssim del
patrimoni de Subirats, amb gran
potencial per al turisme cultural

i la didàctica. Per aquests motius
i coincidint amb la represa de les
excavacions, l’Ajuntament ha encapçalat una sèrie d’actuacions de
conservació, protecció i difusió. La
primera fou millorar-ne els accessos i delimitar-lo. Seguidament s’hi
instaŀlaren panells d’informació
que mostren els principals fòssils
recuperats i la reconstrucció del
paisatge i els animals fa 16 milions d’anys. Finalment, durant l’excavació d’enguany s’organitzaren
unes exitoses jornades de portes
obertes on els paleontòlegs que
hi treballàvem vam poder donar a
conèixer de primera mà i en exclusiva les darreres troballes i els mè-

todes que fem servir. En un futur
s’espera poder fer visites guiades
al jaciment fora del període d’excavacions.
L’antic llac dels Casots ha guardat
els seus secrets durant 16 milions
d’anys, però ha arribat el moment
que tothom els conegui. No només
els especialistes, sinó també qui hi
tingui interès, i sobretot la gent de
Subirats. Ens esperen molts estius
de passar calor a les excavacions
i milers de fòssils per descobrir.
Això tot just acaba de començar.
Informació facilitada per
l’Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont

Camp de treball “Més enllà de la vinya:
el llegat de la pedra seca”
Enguany ha tingut lloc per primera vegada al municipi
un camp de treball amb joves de 14 a 17 anys provinents de diferents indrets de Catalunya. El camp s'ha
realitzat del 19 de juliol al 2 d'agost, organitzat per
l'entitat de lleure Fundesplai, la Direcció General de Joventut de la Generalitat, el Centre d'Estudis de Subirats
i l'Ajuntament.
L'objectiu del camp era la intervenció transversal al
medi social i natural a través d’actuacions de manteniment de diferents estructures de pedra seca deteriorades i actuacions sobre l’entorn natural, la restauració
d’una estructura de marges i de vinyes a la zona del
Pago, així com la restauració de la zona de les trinxeres
de la Guerra Civil.
Els nois i noies, acompanyats dels monitors i de membres del CESUB, han realitzat durant 15 dies aquestes
intervencions en el paisatge, que han complementat
amb diferents activitats de lleure i de coneixement del
municipi i de la comarca: visita a unes caves, excursió a

Vilafranca, bivac al Castell de Subirats i visita guiada al
seu entorn, entre d'altres.
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Servei de suport acadèmic
Regidoria
de Joventut
El Servei de Suport Acadèmic, que s’ha estat realitzant en els darrers anys (i en alguns nuclis en
els darrers mesos) iniciarà la seva activitat durant
el curs escolar 2018/2019 el dia 30 de setembre.
Les inscripcions resten obertes durant tot el curs,
subjectes al nombre de places.

Les aules d’estudi són espais on els joves compten
amb el suport d’una monitora que contribueix a dinamitzar l’estudi, però també és un espai de trobada i coneixença entre els joves amb l’objectiu de fer
grup i desenvolupar les seves capacitats de participació i arrelament al territori.

Recordem que el Servei es duu a terme als següents
nuclis i espais i que depèn de cada família la combinació que vulgui fer, ja que és un servei municipal.
Properament informarem de dies i horaris.

També és un espai de cooperació i ajuda mútua on
es creen llaços de col·laboració. El que es pretén és
utilitzar els recursos que té el mateix municipi per tal
d’apropar serveis als joves.

• Sant Pau d’Ordal a les Escoles Velles
• Ordal al Subijove d’Ordal
• Casablanca a la planta baixa del Local Social de
Casablanca

Si esteu interessats/des en la inscripció en aquest servei, us demanem que us poseu en contacte amb el
Servei de Joventut per a més informació i inscripcions.

FORMACIÓ
Els propers cursos d’interès formatiu per a joves per als propers mesos que es realitzaran arreu de comarca
són els següents:
20 de setembre- MONITORS/ES DE LLEURE A SANT SADURNÍ D’ANOIA
El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una
organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en
valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
18 d’octubre- CONDUCTOR/A DE CARRETÓ FRONTAL A OLESA DE BONESVALLS
El certificat o carnet de carretoner millora el teu currículum i les teves expectatives de treball. Amb el carnet de carretoner pots inscriure’t a ofertes d’ocupació com a responsable de magatzem, operari carreter en
construcció, carretoner en logística de transport de mercaderies i molts més llocs de treball que necessiten
treballadors qualificats.

Contacte
Tècnica de Joventut: Mar Pinyol Luján
Horari:
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00
- Facebook: Dinamo Subirats
- Instagram: @subiratsjove
- E-mail: joventut01@ccapenedes.cat
- Tel. 628 264 481
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Estiu 2019
- Activitats als equipaments juvenils
Durant tot el mes de juliol, des de la Regidoria de
Joventut s’ha organitzat el Subistiu, un seguit d’activitats per arreu del municipi amb l’objectiu d’oferir
un espai de trobada per als joves de Subirats durant
l’època d’estiu.
Entre les activitats que es van realitzar, destaquem
la ruta de bicicletes elèctriques amb EnoBiCiNGPENEDÈS, on es va dur a terme una ruta circular en què
el punt de partida fou l’estació de Lavern, així com
també el taller de segells, on els joves van poder
crear els seus propis segells tallant i escarvant la
goma per donar-li la forma que més els agradava
per posteriorment utilitzar-los per estampar; els diversos tallers de cuina (de postres, de còctels sense
alcohol i de cuina mexicana) al Subijove d’Ordal; el
taller de henna a Casablanca, on els joves van poder
interacturar i conèixer a fons aquesta pràctica cultural, i les tardes de cinema amb crispetes als nuclis
de Can Batista i Ca l’Avi.
Des del Servei de Joventut estem satisfets amb la
bona rebuda de les activitats i agraïm la participació
de tots els joves que han format part del Subistiu.

- Activitat final d’estiu
Com a activitat final d’estiu, l’últim dia de juliol es
va realitzar una competició de Làser Tag, un joc esportiu que simula un combat entre persones disparant amb pistoles làser a la pista de Casablanca. Una
cinquantena de joves es van desplaçar fins el barri
de Sant Joan - Casablanca per participar en aquesta
activitat, en la qual es van crear diferents combats
en el transcurs de la tarda. Els assistents en l’acte
van ser els joves que participaven al camp de treball
a la zona del Pago, els joves del centre d’acollida de
menors Josep Raventós d’Ordal i joves d’arreu del
municipi.
- Bany nocturn Sant Pau d’Ordal i Ordal
Els dies 19 i 26 de juliol es van realitzar els banys
nocturns a Ordal i Sant Pau d’Ordal respectivament,
dintre del marc de les activitats d’estiu que organitza la Regidoria de Joventut durant el mes de juliol
amb el nom de Subistiu.
L’objectiu d’aquesta activitat és dinamitzar i apropar
als joves els equipaments municipals d’una manera
lúdica durant les nits d’estiu, així com també poder
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ampliar l’oferta d’activitats als joves
del municipi (un dels col·lectius que
sempre fan la demanda d’aquesta
activitat al Servei de Joventut), però
també de les famílies i de les persones que estan interessades a poder
gaudir de l’activitat.
Aquesta activitat s’ha organitzat
conjuntament des de la Regidoria
d’Esport i la Regidoria de Joventut.
En fem una valoració molt positiva
tant pel que fa a la bona acollida
que té per part de la gent del poble
com pel desenvolupament de l’activitat.
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Regidoria
de Gent Gran
NUCLI

Activitats continuades per a la gent
gran de subirats curs 2019/2020

GIMNÀSTICA

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

CENTRE AGRÍCOLA
Dimarts de 10 a 11 h
Divendres de 10 a 11 h

ANTIGUES ESCOLES
Dimarts de 17 a 18.15 h
Dimecres de 17 h a 18.15 h

LAVERN

ATENEU AGRÍCOLA
Dilluns de 18.15 a 19.15 h

ATENEU AGRÍCOLA
Dijous de 17 a 18.15 h

ORDAL

ATENEU ORDALENC
Dijous d’11 a 12 h

LOCAL SUBIGRAN
Dilluns de 17.30 a 18.30 h

SANT PAU D’ORDAL

ELS CASOTS

PATRONAT FAMILIAR
Dijous de 17.15 a 19 h
(Cada 15 dies Setmana 2)

CAN ROSSELL

CENTRE CULTURAL
I RECREATIU
Divendres de 17 a 18 h

CENTRE CULTURAL
I RECREATIU
Dilluns de 16 a 17 h

CAN BATISTA

CASAL
Dimarts de 15.30 a 16.45
(Psicomotricitat)

CASAL
Dilluns d’11.30 a 12.30 h

CAN CARTRÓ

CENTRE CULTURAL
I RECREATIU
Dilluns de 17 a 18 h
Dimecres de 17 a 18 h

CENTRE CULTURAL
I RECREATIU
Dijous de 15.30 a 16.45 h

CASABLANCA

LOCAL SOCIAL
Dilluns d’11 a 12 h
Dijous de 17.30 a 18.30 h

LOCAL SOCIAL
Dilluns de 10 a 11 h

CA L’AVI

SALA DEL CENTRE
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Dimecres de 10 a 11 h

INICI DE CURS:
12 de setembre de 2019
		

FI DE CURS:
Estiu 2020
DIES SENSE ACTIVITAT:
12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, del 22 de desembre al 7 de gener,
el 28 de gener, del 5 al 12 d’abril i l’1 de maig.
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Punt Lila
Regidoria
d’Igualtat
formació sobre els protocols d’actuació del Punt Lila,
així com una intervenció directa per assetjament verbal.
També cal destacar el comportament d’un grup de
nois que es van burlar de la tasca que s’estava realitzant al servei de Punt Lila.

Les regidories d’Igualtat i Joventut, amb la col·laboració
de les entitats Ordalencament i Lavernícoles, han programat enguany la contractació d’un Punt Lila per a les
festes nocturnes que ambdues entitats organitzen (Ordalada i Porrófest) dins els actes de les festes majors
dels nuclis d’Ordal i Lavern.

La valoració que se’n fa és molt positiva, i des de la Regidoria d’Igualtat es considera necessari continuar treballant en la sensibilització i la prevenció d’actituds i/o
conductes que comportin qualsevol tipus de violència
masclista, sigui física i/o verbal, als espais d’oci.

El Punt Lila és un espai d’informació, identificació, visibilització i actuació contra les violències masclistes
que pateixen dones i persones del col·lectiu LGTBI als
espais d’oci. Té una clara funció pedagògica, amb l’objectiu de prevenir les violències especialment entre la
població més jove en ambients de festa on sovint són
més normalitzades i invisibilitzades. Les seves principals funcions són:
- Informar i sensibilitzar al punt d’atenció i entrar els
casos.
- Detectar, atendre i intervenir les demandes.
- Contenir, acompanyar i assessorar la persona agredida.
- Activar, en cas necessari, els serveis d’emergències i
cossos de seguretat.
- Coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció
en funció dels protocols municipals i/o comarcals.
Durant la celebració de les festes nocturnes el Punt
Lila va restar obert durant dues hores i van realitzar 46
intervencions a Ordal i 32 a Lavern, bàsicament d’in-

Regidoria
de Benestar
Social

Informació important per a familiars
cuidadors de persones depenents:
poden sol·licitar l’alta a la Seguretat
Social i cotitzar

Des de l’1 abril del 2019 ha entrat en vigor un decret en
què els familiars que consten com a cuidadors no professionals d’una persona reconeguda amb un grau de la
llei de dependència, puguin cotitzar a la Seguretat Social
a càrrec de l’Estat.

dadors” i caldrà aportar la resolució administrativa que
identifica la persona familiar que exerceix les tasques de
cura de la persona dependent, així com l’aportació dels
DNI de la persona dependent i de la persona cuidadora.
Per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte, podeu
adreçar-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats i sol·licitar hora amb la professional que us va elaborar l’Acord de dependència.

Les persones podran sol·licitar la subscripció a aquest
conveni anant a la Tresoreria de la Seguretat Social; s’ha d’omplir la “sol·licitud alta conveni especial cui-
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L’Ajuntament de Subirats signa un
conveni de col·laboració amb la
Cooperativa d’Iniciativa Social actua

SPAAI Llar Josep Raventós (2019)

L’octubre de l’any 2018es va obrir el Servei de primera acollida i atenció integral (SPAAI) Llar Josep Raventós a Ordal.
Els SPAAI són centres residencials que ofereixen als joves
migrats la possibilitat de poder residir durant la seva estada al centre fins als 18 anys, dins el marc de la llei de protecció al menor, tot acompanyant els menors i joves en els
seus processos vitals tenint cura de les seves necessitats
bàsiques; treballant en diferents àmbits, com poden ser el
de la salut i la higiene, el de l’educació, l’àmbit emocional i
relacional, la immersió lingüística, etc. tot intentant possibilitar la seva integració al territori.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha signat un conveni
de col·laboració per oferir pràctiques formatives a 3 joves
del Centre, les quals es realitzen al servei de manteniment
i brigada de l’Ajuntament.

Regidoria
de Turisme

Entra en funcionament la nova àrea
d’autocaravanes de Subirats

Subirats disposa d’una
nova zona d’autocaravanes i zona d’esbarjo ubicada a l’estació de tren
de Lavern, al costat de
l’equipament
municipal
per al lloguer de bicicletes Bikemotions i a prop
de l’Oficina de Turisme de
Subirats. Aquest nou servei municipal forma part
del projecte de xarxa d’espais de pernoctació per a
autocaravanes liderat pel
Consorci de Promoció Turística Penedès per la creació de 12 àrees d’autocaravanes en diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès,
un projecte de territori i una oportunitat turística que ha
comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

i aigües negres, i una zona
de pícnic arbrada. Els serveis de l’àrea són gratuïts,
i la neteja i manteniment
són gestionats per l’Ajuntament de Subirats.
La nova àrea d’autocaravanes, amb tots els serveis,
es complementa amb el
producte turístic “L’Encant
de Subirats en autocaravana”, vinculat a les rutes
enoculturals i l’oferta de
cellers, caves, cases de
turisme rural i restaurants del municipi, que ofereixen
aparcament gratuït als autocaravanistes, i en els quals es
permet estacionar autocaravanes en espais habilitats dins
de les seves propietats privades per un període de dues
nits i quatre autocaravanes, com a màxim. El projecte va
començar l’any 2009 quan l’Ajuntament de Subirats, a
través del seu Patronat de Turisme i algunes empreses
del municipi, van signar un acord de col·laboració amb
la Unió Caravanista de Catalunya per donar a conèixer i
promocionar els atractius paisatgístics, culturals i gastronòmics de Subirats.

La nova àrea té una capacitat de 4 places, exclusivament
per a autocaravanes i campers, les quals poden estacionar-hi un màxim de 48 hores. Els serveis que s’hi ofereixen són els següents: càrrega d’aigua potable, eliminació
d’aigües residuals; buidatge d’aigües grises, aigües netes
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Benvinguts a Pagès a Subirats
El passat 2 de juny, Subirats va participar en la quarta
edició de Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia
catalana, un cap de setmana de portes obertes en explotacions agràries i de propostes originals en restaurants,
allotjaments i activitats per promoure la cultura de la pagesia i els productes de la terra, una oportunitat per redescobrir l’origen d’allò que mengem i conèixer de prop
les persones que produeixen els aliments que ens arriben
a taula.

de Sant Pau d’Ordal. La passejada va comptar amb la visita
comentada del president de l’Associació de Productors del
Préssec d’Ordal, el Sr. Josep Ràfols, sobre el cultiu dels presseguers i la qualitat del préssec d’Ordal i va finalitzar a la
plaça Subirats, on els visitants van poder comprar i tastar els
primers préssecs de la temporada. A banda d’aquesta activitat, el restaurant El Mirador de les Caves va oferir un menú
amb productes de proximitat per gaudir de la cuina durant
el cap de setmana de
Benvinguts a Pagès.

El municipi de Subirats va participar-hi
oferint la passejada
guiada en temps de
collita. Aquesta activitat forma part del
cercle de passejades
guiades per la Terra
del Préssec d’Ordal
que l’Oficina de Turisme de Subirats ofereix
durant els mesos de
primavera i estiu. L’activitat consistia en una
passejada entre els
camps de presseguers
de l’entorn del poble

Benvinguts a Pagès
és una iniciativa de
l’Agència Catalana de
Turisme i la Fundació
Alícia amb el suport a
l’Alt Penedès del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i el Consorci
de Promoció Turística
Penedès. Enguany a la
comarca hi ha hagut
una participació de 6
explotacions agràries,
5 restaurants, 2 allotjaments i 3 activitats
complementàries.

Cap de setmana de portes obertes
al patrimoni de Subirats
Els propers dies 11, 12 i 13 d’octubre
s’organitzen les Jornades Europees
de Patrimoni (JEP), un esdeveniment
obert a tothom i una gran oportunitat
per donar a conèixer la riquesa i atractiu del nostre patrimoni cultural.
Subirats se suma a la festa del patrimoni cultural, i ha organitzat un cap
de setmana de portes obertes als
equipaments culturals del municipi per
apropar el nostre patrimoni cultural a
la ciutadania. Començarem la jornada
de portes obertes el dissabte 12 amb
la visita al castell de Subirats en horari
de 10 a 13.30 hores, seguit de la visita al Centre d’Interpretació de l’Última
Defensa de Barcelona, a la tarda, de
17 a 19 hores, i finalitzarem el diumenge amb la visita al Museu d’Esperanto de Subirats, en horari de 10 a
13.30 hores. Dins del marc de les JEP,
es vol donar l’oportunitat de fer accessible i promocionar el patrimoni cultural i artístic que hi ha al municipi, una
bona ocasió per conèixer la història i
els episodis més rellevants del passat
de Subirats. Les visites al Castell i el
MES es realitzen a través de l’Oficina

de Turisme i la visita al CIUDEB amb el
Centre d’Estudis de Subirats.
Les Jornades Europees de Patrimoni
són una iniciativa del Consell d’Europa
i de la Comissió Europea que se celebra a Catalunya des de 1991, promogudes per l’Agència Catalana de
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Patrimoni Cultural i compta amb la col·
laboració de la Federació Catalana de
Municipis, i l’Institut Ramon Muntaner,
l’Associació Capital de la Cultura Catalana i Catalonia Sacra. Podeu consultar
la programació completa de les JEP
2019 a l’agenda en línia www.patrimoni.gencat.cat.

Promoció Econòmica i Serveis
Creix l’èxit del Mercat del Préssec d’Ordal
a la catorzena edició

El Mercat del Préssec d’Ordal tanca la temporada
2019 amb un augment de visitants i demostra la
fidelització del públic assistents. Aquest any el mercat arribà a la catorzena edició amb un bons resultats. Els productors de l’Associació de Productors
del Préssec d’Ordal han ofert cada cap de setmana
d’estiu un producte de proximitat de qualitat, i el
públic ha repost.

són els de calibres més grossos, que són els que es
venen més de pressa.

Els productors han destacat l’augment d’un 10%
de visitants respecte d’anys anteriors al Mercat del
Préssec d’Ordal. S’ha pogut identificar nou públic
que ha vingut per primera vegada a conèixer el mercat, així com visitants que repeteixen en busca d’un
producte de qualitat. Els visitants venen de diferents
parts de Catalunya, i els préssecs més demandats

El Mercat del Préssec d’Ordal consolida el maridatge
de cava i préssec, i la bona resposta dels assistents
a aquesta activitat serveix per mesurar el nombre de
persones que visiten el mercat i compren préssecs.
Aquest mes de setembre arriben els darrers caps de
setmana de venda de préssec a la plaça Subirats de
Sant Pau d’Ordal.

Els productors apuntaven a les bones condicions
meteorològiques des del novembre de l’any passat, les quals han permès obtenir una bona mida de
préssecs, de manera que no ha sigut necessari fer
gaires tractaments als arbres.

EnoBiCiNGPENEDÈS,
pedalant entre vinyes, obert els caps de setmana
EnoBiCiNGPENEDÈS, pedalant entre vinyes, obre tots els
caps de setmana durant el període de març a novembre
en horari de 9.30 a 14.30 hores (5 hores), i facilita els retorns, quan sigui necessari, de 17 a 18 hores. Fora de les
dates d’obertura de març a novembre es disposarà d’un
número de telèfon i un correu electrònic per donar resposta a les possibles sol·licituds d’informació i reserves.
L’equipament turístic té com a funció principal acollir el cicloturista i facilitar la mobilitat sostenible a través del lloguer
de bicicleta i altres mitjans de transport sostenibles.La forma
de gestió és mitjançant un sistema de gestió indirecte de
prestació del servei a través d’una concessió administrativa.
Aquesta forma de gestió del servei comporta que l’empresa
Bikemotions (enoturisme amb bicicleta pel Penedès), guanyadora del concurs públic de licitació, assumeix la gestió
i l’explotació del servei i aporta els mitjans materials perso-

nals i tècnics necessaris per oferir el servei de lloguer de bicicletes per lliure i per a rutes guiades.
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‘Dansa a la vinya dels signes i colors’ tanca el VII Congrés
d’Art, Paisatge vitivinícola i enoturisme a Subirats
i com això es pot
casar amb la planificació urbanística i els reptes
que es plantegen a nivell d’infraestructures i
del desenvolupament econòmic del territori.
La conferència
inaugural va vincular la història
amb les arts, de
forma multidisciplinària
amb
les varietats autòctones del Penedès, a càrrec
del doctor en
Història i Antropologia cultural,
el Sr. Josep M.
Puiggròs. L’artista Sara Boldú va posar en valor la
feina dels pagesos sobre el tractor com a artistes
del paisatge, acostant al Congrés el seu perfil més
biogràfic.

El divendres 21
de juny va tenir
lloc a Sant Pau
d’Ordal ‘Dansa
a la vinya dels
signes i els colors’, l’acte de
cloenda del VII
Congrès d’Art,
Paisatge vitivinícola i enoturisme. Es van
presentar les set
enofites que es
col·locaran a la
Ruta vitivinícola del Mirador.
Una presentació amenitzada
per la música
‘Comptine d’ un
autre eté’ i la
dansa de la ballarina i professora Etana Leylak.
Cadascuna de les enofites s’inspira en els paisatges
que es poden admirar a Subirats, sobretot els de
la Ruta del Mirador, entre les planes de la zona de
Lavern i el desnivell a la zona de l’entorn del Castell
de Subirats. La primera posa en valor les passades
de les vinyes emparrades, línies sobre un pla. La segona una torre estilitzada que representa la Torrota
de Can Llopart. Una altre dibuixa un sanefa amb
la forma dels merlets del castell de Subirats entre
vinyes. La quarta defineix el perfil de les soques de
dos ceps amb perspectiva, que s’amaguen un rere
l’altre.

La primera taula rodona del Congrés, al voltant de
l’enoturisme, amb relació al paisatge, la identitat i
la ciutadania, va donar lloc a la conclusió que el
treball en xarxa és més necessari que mai per tal
de dialogar i treballar amb les administracions. La
Universitat Rovira i Virgili hi va presentar una anàlisi
del territori, i la plataforma Salvem la Identitat Vinícola del Penedès hi va exposar estratègies que anaven en la mateixa línia: definir el valor del paisatge
i elaborar una metodologia per regular el paisatge
de proximitat.

La cinquena treu dues branques vermelles i una esfera a la corona representa un presseguer. Una altre
que té tres o quatre esferes de colors, que són els
grans de raïm amb els tons diferents que agafen
segons la llum i la varietat. L’última representa els
plecs suaus de les terrasses sobre el lleu desnivell
al final de la ruta. Aquesta estava tapada per globus
que a l’enlairar-se la van descobrir.

L’Observatori del Paisatge es va afegir a aquesta
línia presentant el “Catalèg del Paisatge del Penedès. Reptes i perspectives”, un treball que va obrir
el debat, també sobre el Pla Territorial de la vegueria del Penedès, i sobre polèmiques com el Quart
Cinturó o d’altres infraestructures planificades al
territori. La conclusió de tot aquest debat ampli i
complex va ser la creació de la Comissió Urbanística
de la vegueria, on podrien confluir-hi els diversos
actors per tal de marcar les línies del planejament
de tota la veguera.

Aquest acte s’emmarcava en el si del VII Congrés
d’Art, Paisatge vitivinícola i enoturisme, en què
participen actors de diverses entitats implicades
amb la conservació i planificació del paisatge. Cal
destacar d’aquesta edició que és una de les que
més assistents ha tingut, juntament amb la del
2007. Cal remarcar, a més, la participació dels cellers i el suport de l’administració.

Finalment, cal destacar la voluntat del Congrés de
reivindicar que és de tota la vegueria, amb la inauguració d’un relleu esculpit en un mur de pedra
seca al Mas Llagostera, a la Bisbal del Penedès, de
l’artista Marta Pruna, i la visita al Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges.

L’edició d’enguany girava al voltant de la identitat
cultural, gastronòmica i paisatgística del Penedès,
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Esperantistes de diferents parts
del món visiten el MES
En el marc de la trobada Internacional d’Esperanto a Barcelona, entre els dies 4 i 11 d’agost es va organitzar una
sortida a Subirats per conèixer el fons documental en esperanto més important del sud d’Europa.
El passat dia 7 d’agost, un grup de més de cinquanta persones van visitar el Museu d’Esperanto de Subirats. El grup
el formaven esperantistes locals i de diferents parts del
món. Van visitar Subirats persones de Catalunya, Anglaterra, Austràlia, Brasil, Corea, Portugal, Congo, Cuba, Finlàndia, França, Itàlia, Madrid, Mallorca, Occitània, Quebec,
Portugal, Sèrbia i Suïssa, entre d’altres. Al matí el grup va
realitzar la ruta Última Defensa de Barcelona amb els membres del Centre d’Estudis de Subirats, i a la tarda, després
de visitar el Castell de Subirats, vanconèixer el fons documental del Museu d’Esperanto de Subirats. L’Associació
Catalana d’Esperanto va organitzar la visita al MES, on els
visitants van poder consultar els fons documental i veure
fotografies, objectes i altres elements gràfics en llengua
esperantista de les diferents etapes i esdeveniments que
ha viscut el museu, es van poder documentar amb llibres i
publicacions diverses en llengua esperantista.

El Congrés va comptar amb un programa molt ampli. A
banda de la visita a Subirats es van organitzar concerts,
xerrades, presentacions de llibres, cursos de diversos nivells per aprendre i practicar la llengua internacional, així
com una visita guiada a Can Masdeu, la projecció de ‘Terra
i Llibertat’ amb subtítols en esperanto i un debat sobre el
rol d’aquesta llengua en projectes editorials alternatius. El
Congrés va tenir lloc a Martí Codolar, una hostatgeria dels
salesians que es troba al barri d’Horta de Barcelona.

El dissetè Festival Música a les vinyes
tanca superant les expectatives
El passat 27 de juliol, Andrea Motis i
Ignasi Terraza tancaven el festival Música a les vinyes amb un concert amb
les entrades exhaurides. L’organització fa una valoració molt positiva del
certamen, ja que enguany el públic ha
superat les estadístiques d’edicions anteriors. La venda online va augmentar, i
és que aquest segon concert va arribar
al màxim de les localitats venudes en
un concert del festival. Les dades mostren que el Festival Música a les vinyes
és una aposta de qualitat consolidada
a l’agenda estiuenca al Penedès que
posiciona Subirats dins del circuit de
festivals de petit format a Catalunya.
El Festival Música a les vinyes va néixer
el 2003. Durant les seves disset edicions
ha portat a l’escenari de Torre-ramona
grans noms de la música com Maria del
Mar Bonet, Josemi Carmona, Antonio
Serrano o Ignasi Terraza, aconseguint
atreure un públic fidel i donant valor
al paisatge de la vinya, el patrimoni, la
cultura, el món del vi i els productes de
la terra. Tant a la presentació del dia 28
de juny com en els concerts dels dies 20
i 27 de juliol es va subratllar la qualitat
artística del cartell d’enguany. L’artista
penedesenc Esteve Molero va parlar de

la seva trajectòria amb un elaborat maridatge d’harmonia i improvisació de
jazz. Gabriel Amargant Special Quartet
va lluir amb un concert en exclusiva per
aquesta edició del festival, i finalment
el concert íntim d’Andrea Motis i Ignasi
Terraza feien gaudir el públic al més alt
nivell musical.
El festival combina música en directe de
gran qualitat entre vinyes amb una àmplia oferta cultural que ofereix el poble
de Torre-ramona, com la visita al Palau
Gralla, dels pocs palaus gòtic-renaixentistes o l’exposició de pintura de Cathrine Bergsrud, inspirada en grans mestres
de la pintura. No només l’art, sinó que el
maridatge “Música a les vinyes” completa l’oferta del festival i s’ofereixen degustacions de productes de gran qualitat
dels cellers del municipi, Préssec d’Ordal
i coca de forner artesana.
El festival no seria possible sense el seu
director artístic, Eduard Codina, i el suport de la Diputació de Barcelona, la
Confraria del Cava Sant Sadurní, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, la família Bori de Fortuny i Cathrine
Bergsrud. També la implicació d’Enoturisme Penedès, l’Ajuntament de Geli34

da, el Centre d’Interpretació del Cava,
l’Hotel-Restaurant Sol i Vi, la llibreria
l’Odissea, i melmelades Vinyet, que col·
laboren en la venda d’entrades, així com
el suport dels cellers del municipi Llopart, Albet i Noya, Sumarroca, Can Bas
Domini Vinícola, Covides vinyes i cellers,
Cava Guilera, Caves Ventura Soler, Eudald Massana Noya, Cava El Mas Ferrer,
Fèlix Massana Ràfols, Cellers Carol Vallès,
Caves Mas Pujadó, Coma Romà, Finca
Sabaté i Coca, Rossell Mir, Oliver Viticultors i Finca La Font de Juí.
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El Castell de Subirats acull
un rodatge del Penedès Secret

Durant un cap de setmana del mes d’abril es va realitzar
el rodatge d’escenes de recreació històrica al Castell de
Subirats. Aquestes gravacions mostraven la vida als Castells de Frontera al Penedès, en el marc de la campanya
de màrqueting “Penedès Secret. No ho diguis a ningú”,
dissenyada amb l’objectiu de seduir el visitant a través
de les curiositats i anècdotes del territori i fer que els penedesencs i penedesenques siguin els amfitrions de la
destinació.

castell i també a l’interior de l’església de Sant Pere de
Subirats. El vídeo promociona la cultura i la història dels
castells de frontera, posant atenció al sistema de comunicació que hi havia entre castells.
El vídeo resultant es pot veure a la pàgina d’Enoturisme Penedès, juntament amb els altres 9 secrets del Penedès. “Penedès Secret. No ho diguis a ningú” és una
campanya de màrqueting que el Consorci de Promoció
Turística Penedès ha encarregat a Aquells nois tan simpàtics i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. La presentació de la campanya de màrqueting
turístic va tenir lloc el passat 18 de juliol a Sant Pere de
Riudebitlles.

El secret dels castells de frontera al Penedès recull imatges gravades en una sessió al Castell de Subirats amb
actors vestits d’època representant moments de la vida
al castell durant el segle X. Es va rodar als exteriors del

Les nits d’estiu sonen als cellers de Subirats
Els mesos d’estiu d’aquest 2019 als celler de Subirats s’ha
ampliat l’oferta musical amb concerts entre vinyes de diversos estils i propostes que els complementaven. Cellers Carol
Vallès, Llopart, Cava Guilera, Olivé Batllori, Can Bas Domini
Vinícola són els cellers que oferien propostes musicals aquest
any.

el darrer dissabte de juny, i el concert d’Ivette Nadal, ja també
amb un nom en el món de la música. En aquest ambient entre
vinyes també es podien fer degustacions gastronòmiques, així
com tastos del cava Guilera.
Finalment, cal destacar la presència del Festival Vinyasons
Ametller Origen a Subirats. Olivé Batllori va acollir el dia 28 de
juny el concert de l’actriu i cantant Pavvla, i Can Bas Domini Vinícola presentava a la guitarrista Sara Terraza. Carol Vallès, després
del Festival Instants, també va oferir el concert de Celeste Alías i
el contrabaixista Manel Fortià. Una proposta musical completa
en cellers diferents que presentava una imatge diversa del paisatge i dels vins i caves diferents al Penedès.

Cellers Carol Vallès ha organitzat la primera edició del Festival
Instants, un certamen musical de petit format els vespres dels
dissabtes del mes de juliol. El primer dels concerts va ser el que
va oferir Roger Mas, cantautor que va actuar al celler el dia 6 de
juliol. Sara Pi va ser l’artista que va pujar a l’escenari el dia 13 de
juliol. I finalment el músic islandès Halldór Már. Una proposta
que anava acompanyada de gastronomia i de la degustació
dels productes de Carol Vallès.

També cal remarcar que el celler Llopart va ser l’espai on es va
celebrar l’entrega del 2n concurs de Relats Eròtics amb DO Penedès. La guanyadora del 3r Premi de l’anterior edició, la Sra.
Carme Barba, va ser l’encarregada de conduir l’acte després de
la benvinguda d’Assumpta Llopart. L’entrega va comptar amb
un concert d’òpera de la mà dels tenors del Liceu Gorge Gasso
i Plamen Papazikov.

Cava Guilera ha tornat a organitzar la Terrasseta Rimaires, on es
combinen espectacles infantils amb actuacions musicals en directe els vespres dels dissabtes d’estiu fins al mes d’agost. Del
cartell musical d’enguany cal destacar l’actuació del cantautor
penedesenc Cesk Freixas, amb una trajectòria ja reconeguda,
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Taller participatiu “Com t’agradaria que fos el
Mercat del Préssec d’Ordal d’aquí uns anys?”
El passat 2 de juliol l’Ajuntament de Subirats va organitzar un taller participatiu per reflexionar entorn
els objectius del Mercat del Préssec d’Ordal i definir
conjuntament com es voldria que fos el mercat en
un futur pròxim.

La sessió va ser molt profitosa perquè va aportar moltes idees per definir l’escenari de futur del Mercat del
Préssec d’Ordal. La informació del taller es va complementar amb la informació extreta de les enquestes a
peu del Mercat als visitants durant els mesos d’estiu
i les entrevistes individuals realitzades a diferents
agents del municipi. A la tardor, en la propera sessió
de treball del mes d’octubre, s’exposaran les conclusions del projecte i es consensuaran les accions de
millora del Mercat del Préssec d’Ordal per als propers
anys.

La regidora de Turisme, Àngels Pinyol, va donar la
benvinguda a l’empresa Raiels i als diferents agents
del municipi que es van apropar a l’Oficina de Turisme per conèixer i participar del projecte “Estudi de
diagnosi i propostes de millora del Mercat del Préssec
d’Ordal”, que enguany l’Ajuntament de Subirats amb
la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona durà a terme amb l’objectiu de conèixer els aspectes subjectes de millora del nostre mercat.
Les tècniques de l’empresa Raiels Judit i Núria van presentar primer una diagnosi sintètica sobre el mercat i
després, mitjançant un taller dinàmic, van recollir les
aportacions dels assistents de com es voldria que fos
el mercat en els aspectes de l’experiència, el mercat i
la mobilitat i accés. Finalment es va fer una posada en
comú de les propostes definides al taller.

L’Oficina de Turisme de Subirats
acull l’acte de presentació de la nova imatge
del Festival Música a les vinyes
EEl passat dimarts 18
de juny, l’Ajuntament de
Subirats va presentar la
nova imatge gràfica del
Festival Música a les vinyes en una roda de
premsa a l’Oficina de Turisme de Subirats. La presentació va comptar amb
la regidora de Turisme,
Àngels Pinyol, la dissenyadora gràfica i creadora de la nova imatge del
festival, Imma Olivella,
i el director artístic del
festival, Eduard Codina.
Durant la presentació es
van exposar els motius
que havien portat a la
creació de la nova imatge
gràfica i les seves característiques i es va parlar dels
detalls de la presentació del XVII Festival Música a les
vinyes.

mateixa imatge. Va explicar que la imatge gràfica
té una similitud entre un
pentagrama musical i les
línies de ceps, que engloba els trets diferencials
del festival. Àngels Pinyol va destacar la coherència de tota la imatge
del festival i va ressaltar
la trajectòria del festival
amb disset edicions i la
necessitat d’apostar per
una nova imatge més
atractiva i actual.
A continuació es va presentar un vídeo promocional del festival creat
per a l’ocasió per Ferran
Planas de Ferplanedit. Eduard Codina va esmentar els
detalls de la presentació del XVII Festival de Música a les
vinyes, que va tenir lloc al celler Llopart el divendres 28
de juny, un acte que va comptar amb l’actuació del músic
i compositor Esteve Molero, acompanyat a la guitarrista
per Rai Castells. L’acte va concloure amb el tradicional
maridatge d’una copa de cava amb préssec d’Ordal.

Imma Olivella va parlar de la nova imatge gràfica explicant que s’ha aconseguit que tot el material promocional del festival (cartells, fulletons i entrades) respirin la
36
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Incidències en els vols aeris:
què i com reclamar?

Regidoria de
Promoció
Econòmica

quen la cancel·lació amb menys
de 2 setmanes d’antelació, tindreu dret a la mateixa compensació econòmica en el cas de
retard superior a 3 hores.

Retards o cancel·lacions, pèrdua o danys a l’equipatge o
denegacions d’embarcament,
són problemes que massa sovint han de patir les persones
consumidores en els aeroports,
sobretot en èpoques estivals.
Us informem què i com reclamar si us heu trobat en alguna
d’aquestes situacions.

Overbooking
Si la companyia ha venut més
places que les habilitades i es
presenten tots els passatgers,
haurà de buscar voluntaris que
renunciïn a la seva plaça i, si no ho aconsegueix, pot
denegar l’embarcament. És l’anomenat overbooking i,
en aquest cas, teniu els mateixos drets que en el cas
d’una cancel·lació.

Retards
Si el retard és superior a 2 hores, teniu dret de manutenció, és a dir, menjar i begudes suficients i, si el vol
surt l’endemà o dies més tard, us hauran de facilitar un
allotjament, amb els desplaçaments inclosos. Si arribeu
al destí final amb 3 hores de retard o més, teniu dret
a una compensació econòmica entre 250 € i 600 €
en funció de la distància del vol, llevat circumstàncies
extraordinàries i inevitables acreditades (per exemple,
vaga o fenòmens atmosfèrics). Aquesta compensació
es redueix a la meitat en cas que accepteu un vol alternatiu que us permeti arribar a destí amb poc temps
respecte a l’horari previst. Si el retard és superior a 5
hores, podeu desistir del vol i recuperar l’import del
bitllet, i si teniu un vol de connexió, us han d’oferir tornar a l’aeroport d’origen tan aviat com sigui possible.

Incidències amb l’equipatge facturat
Si patiu incidències amb el vostre equipatge facturat,
cal que ompliu un Informe d’Irregularitats d’Equipatge
(PIR) a l’aeroport mateix abans de marxar, i formular
posteriorment una reclamació en el termini de 7 dies
des de la recepció de l’equipatge, si s’ha fet malbé, o
21 dies si s’ha endarrerit el lliurament. És recomanable
fer una “declaració de valor” en el moment de facturar
per assegurar l’import de la indemnització en aquests
casos.
Per a més informació, contacteu amb l’Oficina Comarcal
de Consum.

Cancel·lacions
En cas de cancel·lació del vol, podeu escollir entre la
devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport
alternatiu i també teniu dret a manutenció. Si us comuni-

Coneix els teus drets!

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938900000 (ext. 114)
consum@ccapenedes.cat
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h
Dijous de 17 a 19h
Demaneu cita prèvia!
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Esportiu Subirats

1r Torneig Solidari UE Subirats
El passat dissabte 8 de juny es
va disputar al Camp Municipal
de Sant Pau d’Ordal el 1r Torneig Solidari de futbol base que va
organitzar la UE Subirats. La nostra
entitat va participar en totes les categories i van rebre la visita de 12 entitats de primer
nivell a Catalunya, en què van destacar el RCE Espanyol, FC Terrassa, CF Badalona, CE Hospitalet i AE
Prat, entre altres. Fins al camp es van aplegar més de
500 persones, entre jugadors i públic. Amb l’ajuda de
l’Ajuntament de Subirats, FCF i la seva Fundació, la
UE Subirats va organitzar el Torneig, amb caràcter solidari i recollida d’aliments. El resultat va ser històric
quant a menjar recaptat (uns 450 quilos, segons van
confirmar des de l’empresa que va gestionar la reco-

llida). A nivell esportiu vam veure gaudir els nostres
jugadors en un entorn inoblidable i ple d’esportivitat.
Fins i tot amb la teòrica superioritat del rivals els
equips Juvenil, Cadet i Prebenjamí de la UE Subirats,
amb emocionants tandes de penals, van guanyar el
Torneig en les seves categories. Des de la Junta i la
Coordinació Esportiva del Club volem expressar el
nostre agraïment a totes les persones i entitats que
han fet possible aquest 1r Torneig. I al seu cap només
hi ha l’organització de la 2a edició, on l’objectiu serà
millorar tot el que puguin i continuar fent gaudir i que
els coneguin arreu de Catalunya com a municipi fent
el que més ens agrada: el futbol.
Gràcies a tots!
Visca Subirats! Visca el futbol!
Informació facilitada per UE Subirats

Sortides del Subigran

L’última sortida abans de l’estiu va ser a l’Espluga del Francolí per visitar les coves de la Font Major i el Museu de la Vida
Rural, que per cert ens va agradar molt. En acabar vam anar a Alcover a dinar i a la tarda vam fer una passejada per
Montblanc.
El dia 7 de setembre es va fer una sortida a a Salàs de Pallars per visitar el Museu de les botigues i per dinar a Cellers,
davant el pantà de Terradets.
Informació facilitada per l’Associació Subigran
38

82

octubre 2019

7a Trobada Pedra Seca
Sense Fronteres 2019

Quan rebeu aquesta revista, Subirats haurà acollit, el
primer cap de setmana d’octubre, la delegació de la
Catalunya Nord (comarca del Conflent) gràcies a la
Trobada Pedra Seca Sense Fronteres. Un esdeveniment organitzat conjuntament per les entitats Amics
de Catllà i Casal del Conflent i el Centre d'Estudis
de Subirats. La trobada és possible gràcies a la col·
laboració de l’Ajuntament, les entitats i les famílies
acollidores.

Agrícola de Sant Pau ha acollit una conferència sobre
les construccions de pedra seca a càrrec de Sergi
Coll, docent investigador de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona. També es va presentar un audiovisual sobre una cuita en un forn de calç i la feina feta
al Camp de Treball a Subirats aquest estiu.
El diumenge 6 octubre s’ha fet una passejada pel patrimoni ordalenc, acompanyada de música en viu amb
el Duet Niu. Hem visitat uns forns de calç, la serradora
d’Ordal, el safareig i la Fonteta, i ens hem passejat pels
jardins de Can Ravella, que ens ha cedit el seu nou celler per al dinar de germanor.

Aquest any, el dissabte han donat la benvinguda al
grup del Conflent els Capgrossos de Subirats i el
Drac petit de Sant Pau. També hem vist els Capgrossos del Conflent, recentment estrenats. La serralleria
Pere Gabern d’Avinyó Nou i la Masia Can Massana de
Cantallops han estat escenaris dels nous kamishibais
estrenats pel Casal del Conflent, ‘La gran muntanya
del ferro’ i ‘La gallina negra’. Al vespre, el Centre

L’any 2020 la Trobada es farà al Conflent.
Centre d’Estudis de Subirats
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Realitzat el camp de treball
“Més enllà de la vinya: el llegat de la pedra seca”
entre els dies 19 de juliol i 2 d’agost del 2019
Es tracta del camp de treball organitzat conjuntament
per la Direcció General de Joventut de la Generalitat,
l'entitat de lleure Fundesplai, el Centre d’Estudis de
Subirats (CESUB) i l’Ajuntament de Subirats.
El dissabte 20 de juny es va donar la benvinguda al
municipi als joves participants al camp de treball amb
un acte al local del Subijove d’Ordal, on en Jaume Rovira, de la Secció de pedra seca del CESUB, els va
impartir una conferència documentada mitjançant
fotos i vídeos de diversos països per donar-los coneixements inicials sobre la tècnica de la construcció
en pedra seca i se'ls va parlar del web www.ravalnet.
org/barraques_subirats, que conté l'inventari de barraques de pedra seca del municipi de Subirats. Es va
fer una pràctica per descarregar, donar-se d'alta i utilitzar l’app per a telèfons mòbils “Pedra Seca”, que
permet, mitjançant la geolocalització de l'usuari sobre
el terreny, identificar o afegir-ne alguna de nova a les
22.000 construccions de pedra seca inventariades per
ara sobre el territori de Catalunya.
Tot seguit, la regidora de Cultura, Lluïsa Sueiro, els va
donar la rebuda oficial en representació del consistori
municipal.
Hi van participar vint-i-quatre joves catalans d'entre 14
i 17 anys d'edat vinguts de zones molt repartides del
territori. Els van atendre permanentment en l'aspecte de lleure tres monitors de Fundesplai, dues de les
quals, Judit Cuscó (de Lavern) i Elisabet Soler (d'Ordal)
van ser les monitores del municipi, com també els experts en construcció en pedra seca Josep Rovira (Can
Sala), Jaume Ros (Ordal) i Jaume Rovira (Ordal), amb la

coŀlaboració d'Isidre Ferré (Els Casots) i la supervisió
de Josep Mata (Sant Pau), president del CESUB, que
van estar tutelant-los en la feina de camp.
Els joves participants a l’activitat van viure aquells dies
allotjats a l’Escola Montcau d’Ordal amb manutenció
mitjançant un càtering, van participar en molt diverses
activitats al municipi de Subirats, com la visita al celler
Llopart, on van ser convidats a un most, una sortida a
Vilafranca del Penedès, un cap de setmana amb bivac i
visita guiada al Castell de Subirats. Es van remullar diàriament a la piscina d’Ordal, van fer una visita al Centre d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona
(CIUDEB) al Pago amb recorregut guiat per la ruta de
les trinxeres, així com també van col·laborar en feines
de jardineria i pintat de bancs al parc de l'Immaculada d'Ordal, pintat de les escales exteriors de l'Ateneu
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d'Ordal i col·locació de caixes niu al Pago i Ordal. Van
tenir ocasió de seguir una visita guiada al Jaciment
Paleontològic del Casots de la mà del codirector de
les excavacions que s'hi van dur a terme aquest estiu,
Isaac Casanovas. I encara van tenir temps de fer una
excursió al cim del Montcau.
En l'aspecte de la feina de camp, els objectius van ser
restaurar els marges de pedra seca visibles a tocar de
l’N-340 del Pago, concretament dos punts amb importants esllavissaments. El punt 1, amb un imponent
esvoranc de 3 metres d'alt i 7 d'ample, i el punt 2 amb
una espessa massa d'heura que recobria un marge
penjat en alçada sobre una antiga escala de pedra,
també restaurada, entre dos nivells de marges. Es van
fer ingents tasques de retallat d'heura per controlar la
seva invasió sobre les parets de pedra. Tot això, a part
de la feina genuïna de recol·locació de les parets de
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pedra esllavissades. El tercer objectiu va ser la millora
en accessibilitat del camí de la ruta de les trinxeres,
a través de la col·locació de graons de fusta tractada
i de pedra natural, suavitzat de pendents i amb desbrossat de la vegetació en tot el recorregut. Els tres
objectius previstos es van realitzar satisfactòriament.
El segon dia de treball de camp es va rebre la visita d'inspecció del Sr. Albert López, coordinador dels
camps de treball de la Direcció General de Joventut a
la demarcació de Barcelona.
És el primer any que se celebra aquest camp de treball
a Subirats, i per part de les diverses entitats implicades hi ha voluntat que es pugui repetir els propers
anys en noves edicions realitzant tasques i activitats
similars.
Informació facilitada per CESUB

Objectiu independència
- Ajuntament de Subirats: 86,59% vot independentista. Govern de coalició PdCAT-PSC.
On és el sentit de país?
- Recuperem l’1 d’octubre. No als pactes amb el 155. Defensem el que hem votat!
- Dignitat, responsabilitat i radicalitat democràtica.
-P
 er la mobilització i la desobediència civil al carrer. Contra la criminalització del moviment independentista.
- El poble és sobirà, ni un pas enrere!
Des de Subirats per la independència seguim treballant per la República Catalana reivindicant, mobilitzant-nos i donant suport
als presos polítics, als exiliats i encausats (s’han ingressat a la caixa de solidaritat més de 1.000 € de donacions a la parada dels
diumenges d’ANC i del benefici dels encants grocs de Subirats).
Us animem a seguir endavant i a participar-hi.
Per la República. Per la llibertat. Per un país millor.
https://assemblea.cat/index.php/fes-te-soci/
https://consellrepublica.cat/
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Ple Municipal
A continuació esmentem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal.
Si esteu interessats a consultar l’acta completa de les sessions del Ple, entreu al web municipal www.subirats.
cat. Trobareu aquesta informació a l’apartat “Acció de govern i normativa”.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 15 DE MAIG DE

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vo-

2019

tació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries ordinària
del dia 6 de març de 2019 i extraordinàries dels dies 1
d’abril, 3 d’abril i 30 d’abril de 2019.
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

municipals.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 3/2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SET VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de
PDeCAT, PSC i ERC I TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP

PSC i TRES ABSTENCIONS de part d’APS-CUP.

3.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de l’Ajuntament de Subirats a 31 de desembre de 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vo-

11.- Aprovar expedient contractació servei neteja edificis
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SET VOTS A FAVOR per part de PDeCAT, ERC,

12.-Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre
AEAT – FEMP.
tació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
13.- Aprovar el Pla Igualtat de gènere.

4.- Aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials corresponent a l’obra de reurbanització de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
14.- Moció per fer front a l’alarma social pels robatoris en

5.- Aprovar el compte de recaptació del 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS

cases habitades.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SET VOTS A FAVOR per part de PDeCAT,
ERC, PSC i presenten TRES ABSTENCIONS de part d’APS-CUP.

6.-Adjudicar el contracte d’obres travessera de Sant Pau
d’Ordal.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

15.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del

7.- Aprovar el conveni de cessió d’us de la caseta de telecomunicacions a favor de XTA.CAT
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

núm.103/2019 fins al núm.249/2019 ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

8.- Aprovar valoració econòmica béns i drets actuació enllaç camins estació Lavern.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 12 DE JUNY
DE 2019

9.- Aprovar l’expedient de contractació concessió servei
subministrament aigua potable.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per SET VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de
PDeCAT, PSC i ERC I TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

1.- APROVAR L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA
DE 15 DE MAIG DE 2019.
L’acta és aprovada PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.-Sol·licitar el traspàs trams travessera urbana Sant Pau
a la Diputació de Barcelona.
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Paral·lelament amb aquesta situació, i en dues setmanes
de constants reunions i trobades, vam creure que calia un
govern fort, amb majoria absoluta des del primer dia (veient les negociacions) i que pogués aportat una estabilitat
necessària i imprescindible perquè el municipi segueixi
rutllant i no caure en una situació de molta complexitat a
l’Ajuntament. Per tant, vam oferir al Marcos Peréz, del PSC,
que pogués participar novament de l’equip de govern, tal
com va fer entre 2015 i 2017, regint-nos en un pacte estrictament municipal i amb un programa conjunt de 4 anys.
Per últim, creiem necessari demanar al grup municipal de
la CUP que s’autoexigeixi una bona conducta i un mínim
de respecte en els plens, tal com molt encertadament havien demanat en els plens de l’anterior mandat quan s’alçava
mínimament el to. I és que el seu cap de llista, el Sr. Ramon
Carbonell, després de patinar en el debat dels candidats
celebrat a Sant Pau acusant la moderadora de no gestionar
correctament el temps i afavorir altres candidats, va tornar
a actuar de cara a la galeria quan, al Ple d’Investidura, on
el recent escollit alcalde Pere Pons va donar la paraula a la
resta de candidats, va dedicar un discurs totalment fora de
lloc i de forma, faltant al respecte als integrants de l’equip
de govern, ja que acusava l’alcalde d’actuar de forma autoritària i faltant també a la veritat, quan parlant d’una
Aprovació Inicial d’un sector de creixement a Lavern, que
ell mateix havia signat com a tècnic municipal (de medi
ambient i participació) del govern d’ERC, va decidir aixecar-se i marxar del Ple acusant l’alcalde de mentider.

Encetem el mes de setembre, un nou curs polític, el primer
d’aquest mandat, i voldríem començar dedicant unes paraules a un company, el Llorenç Ros d’Ordal, que en aquestes eleccions no ha resultat escollit i que per tant, deixa de
ser regidor de l’Ajuntament després de 12 anys, i de molts
més com a membre de les llistes electorals. El Llorenç ha
dedicat incomptables hores de servei als veïns del nostre
municipi, sobretot en l’àmbit del sector dels serveis (aigua,
electricitat, recollida de brossa, etc.), de manera excel·lent,
resolent avaries de llum en hores nocturnes o ajudant en la
recerca de fuites d’aigua fins i tot en dies festius. A l’equip
de govern trobarem a faltar el seu pragmatisme i la seva
experiència que tantes vegades ajudava a resoldre algunes
de les qüestions que se’ns plantejaven.
A part, volem agrair des del nostre grup la tasca de les dues
regidores d’Esquerra que no han participat de les llistes
electorals i, per tant, no optaven a ser reelegides, la Montse Garcia i la Carme Riba. Aprofitem per anomenar-les ja
que el seu missatge als veïns que havia d’arribar a través
de la revista del passat juny, va ser retirat pel nou grup
d’ERC dies abans de la publicació de la revista per encabir
el del nou grup, on ja aprofitaven per titllar el nostre projecte d’esgotat en plenes negociacions. Han estat regidores durant 12 anys seguits al nostre Ajuntament i, deixant
de banda el color de cada partit, han aportat sentit comú i
coherència en temes d’interès general de municipi. També
agraïm la feina que han fet l’Anna Baqués i l’Amat Cantí, de
la CUP, en aquest últim mandat, trobant també consensos
en temes importants i qüestionant allò que creien oportú.
Amb els resultats del 26 de maig a les mans (10 regidors
independentistes d’11) i sent conscients de la situació dels
presos polítics i exiliats i de la repressió que es viu a Catalunya des de fa massa mesos, vam oferir a ERC un acord a
mida, on ells poguessin escollir si estaven al govern o ajudaven des de fora, el que volguessin. Vam donar-los el nostre programa perquè el treballessin i poguéssim posar-los
en comú, però encara esperem el seu. A la segona reunió
programada per poder assolir un pacte no s’hi van presentar, excusant-se amb un missatge de text dues hores abans.
Sabíem que amb la CUP seria difícil tot i la bona entesa
amb els anteriors regidors, però també se’ls va oferir parlar
de tot. No obstant, van ser sincers des del primer moment
i van declinar-ho amb un: “Seguirem negociant amb ERC i
PSC per canviar el model de municipi”.
Al mateix temps que observàvem, i de fet se’ns notificava,
que s’estava treballant en un acord a tres bandes ERC-CUPPSC per fer fora de l’Ajuntament a la llista més votada, on
fins i tot alguns es plantejaven deixar la pròpia feina particular, només una divisió d’opinions en l’assemblea local
d’un dels partits va evitar un tripartit pensat única i exclusivament per deixar fora del govern aquells qui havíem
guanyat les eleccions.
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“El preu del raïm, el preu del Penedès”
al mateix temps promoure debat i iniciatives per donar suport a un canvi de model. Si volem ser Capital de la vinya,
cal que siguem també un exemple de lluita, innovació, solidaritat i motor de canvis. Vivers de cellers, cooperatives
per produir, embotellar i comercialitzar, i afavorir el relleu
generacional i la incorporació de joves al camp poden ser
algunes de les línies a treballar. En aquest sentit, seguirem
amb la proposta de substituir el Consell de Turisme per un
Consell de Territori, Desenvolupament local i Treball que
s’ocupi per les necessitats de tots els sectors econòmics del
municipi, juntament amb el turisme, per les treballadores i
treballadors del municipi i la plena ocupació, per la sosteniblitat, i en aquest sentit, tenint en compte un sector clau
com és l’agrícola.

Aquest és un dels emblemes de la campanya que pageses
i pagesos de la comarca ens posen com un mirall d’una situació que no ve de nou, i és que la reivindicació d’un preu
just pel raïm i el vi porta dècades escrita a les parets. El moviment de les grans caves, abans en mans de la burgesia
local i avui en mans de capitals inversors, baixant el preu
de compra del raïm per sota mínims per poder negociar
futurs contractes amb preus a la baixa, afecta directament
la pagesia i treballadors i treballadores del camp, però
també al territori, al paisatge i la qualitat de vida. Per això
des de l’APS-CUP vam insistir i vam esmenar la moció, ja
que entenem que calia un posicionament clar de denúncia de l’abús d’empreses com el grup Freixenet, Codorníu
o Garcia Carrion (Jaume Serra), que calia també donar suport institucional a la pagesia en les seva justa demanda i

Estiu d’obres i projectes:
Lavern, Casablanca i Sant Pau
visar el projecte i aquest cop farem el que calgui perquè
sigui amb la participació del veïnes i veïns del poble, i sigui
un projecte raonable, integrador i sostenible.
Però no ha estat l’únic projecte aprovat durant l’estiu,
també s’ha aprovat per junta de govern el projecte d’urbanització d’un sector de Casablanca. De l’experiència primera l’equip de govern va reaccionar ampliant el termini d’al·
legacions i en el moment que surti el butlletí esperem que
també hi hagi hagut un espai de participació dels veïns.

En la campanya electoral vam dir que estem a punt per
portar canvis al municipi, i el fet que estiguem a l’oposició,
malgrat les limitacions que comporta, no impedeix que
aconseguim petits canvis. En primer terme vam haver de
denunciar des del dia d’investidura la manca d’informació
per un projecte enormement important pel nucli de Lavern com és l’Eixample Sud. Juntament amb la pressió dels
veïns es van aconseguir dues coses, allargar el termini per
revisar el projecte i una convocatòria de l’Ajuntament per
explicar el projecte els veïns que esperàvem des de fa més
d’un any. Arribats a aquest punt, tenim l’oportunitat de re-

AQUESTS ARTICLES S’HAN ESCRIT I ENVIAT PER AL BUTLLETÍ EL DIA 30 D’AGOST. SI VOLEU LA INFORMACIÓ AL DIA ENS
PODEU SEGUIR PER LES XARXES SOCIALS.
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Ho tenim clar
de, i no un quart d’alcalde. La sensació és la mateixa de fa
quatre anys. Pensem que això és enganyar i prendre el pèl
als votants.
Les aspiracions polítiques del Sr. Pere Pons són legítimes
i ben lícites. Cadascú té dret a guanyar-se la vida (mentre
sigui honestament) com vulgui i mentre les oportunitats
li ho permetin, però nosaltres ja vam denunciar en campanya que aquestes aspiracions anaven en detriment de
la dedicació i de la defensa dels interessos del nostre municipi.
Des d’ERC Subirats sí que tenim intenció de treballar pel
municipi, i aquest setembre presentarem diverses mocions al proper ple ordinari. Concretament, la primera proposta serà canviar el nom de la plaça de la Vila de Sant Pau
pel de plaça 1 d’Octubre. Una altra serà per activar que els
plens es retransmetin per streaming i puguin ser penjats a
la web de l’Ajuntament. Finalment, una moció per incentivar la instal·lació d’energies renovables, descomptant el
50% de l’IBI als propietaris que instal·lin plaques fotovoltaiques a casa seva.
Farem feina i seguirem aprenent, però res tindrà sentit
sense seguir lluitant per la llibertat d’aquest país i, per
tant, malgrat la divisió, el partidisme i la repressió, caldrà
sortir una vegada més a defensar la llibertat nacional
aquest 11 de setembre. I caldrà tornar a sortir al carrer
quan publiquin la sentència, una sentència que no només
condemnarà unes persones innocents, sinó que condemnarà tot un poble per haver-se atrevit a voler ser un país.
Ens condemnaran a tots els que vam anar a votar el 1-O
i que vam expressar el nostre dret a decidir. I llavors haurem de demostrar la nostra maduresa com a país i estar
a l’alçada de tot el que hem fet.
Nosaltres hi serem. No perdem de vista els objectius i el
camí. Els d’ERC Subirats ho tenim clar.

Encarem el final de l’estiu i el nou mandat 2019-2023
amb la il·lusió de posar-nos a treballar de valent per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Subirats.
S’acosta una tardor calenta on caldrà prendre decisions
importants per al municipi i per al país. Hem començat el
mandat amb la sorpresa de l’aprovació inicial del Pla Parcial de l’Eixample de Lavern fet a la Junta de Govern prèvia
a les eleccions municipals i que va encendre l’alarma dels
veïns i de tota la oposició. Aconseguit que s’allargués el període d’aŀlegacions, cal ara replantejar el projecte. Estem
en contra d’un projecte de promoció de 102 habitatges i
vista la resposta dels veïns de Lavern, sembla que la majoria de veïns no volen que el seu poble creixi d’aquesta manera tant desmesurada. El creixement urbanístic, al nostre
entendre, ha de ser mesurat en la quantitat d’habitatges i
en el temps per desenvolupar-lo i ha d’anar acompanyat
dels serveis corresponents. Creiem que no és el cas en
aquest Pla Parcial de l’eixample de Lavern.
No ens han agradat les formes, les maneres de presentar el
projecte per part de l’equip de govern. S’ha intentat colar
el projecte per ves a saber quins interessos, en un moment
èticament molt qüestionable. Pensem que ha estat un
error. L’equip de govern trobarà més aliances si ens inclou
en la informació, si promou la participació activa de veïnes
i veïns que si pretén tirar pel dret amb projectes que no siguin adequats per a Subirats. En aquest cas tindrà la nostra
frontal oposició.
Els veïns estan redactant un nou projecte que redueix els
habitatges a la meitat, com a màxim, i ERC Subirats està
en la mateixa línia, i així ho farem saber a les nostres allegacions.
Celebrem que l’equip de govern ens hagi anunciat la intenció de crear tres Comissions Informatives (a petició dels
grups de l’oposició): Urbanisme, Hisenda i la nova Comissió
de Poble, ja que això ens implicarà més en la governança
del municipi i podrem participar més activament com a regidors de l’Ajuntament, amb tota la informació necessària,
sense haver-ho de discutir tot en els plens i poder arribar a
acords amb més facilitat.
Tenim pendent, encara, la promesa electoral del regidor
de barri que l’alcalde va prometre en campanya electoral i
que restem a l’espera de com es concretarà.
Respecte a l’alcalde, volem posar èmfasi que torna a compatibilitzar la feina de l’alcaldia, en aquest cas amb la de
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona. Tindrà una dedicació a la Diputació del 75% del
seu temps de treball i -per tant- li restarà un 25% per al nostre municipi. El seu sou brut anual serà de més de 95.000€.
Sabem que el Pere té una gran capacitat de treball, però
els veïns de Subirats vam votar el dia 26 de maig un alcal45
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Però creiem que aquest pensament l’hem de posar al servei dels convilatans, aportant idees i posant-les en pràctica
per que els nostres nuclis puguin gaudir de major benestar, amb les eines que tenim. Tot no s’arregla de seguida, i
unint esforços podrem millorar el que tenim. Evidentment
no es tracta de renunciar als propis pensaments, sinó, en
definitiva, implicar-nos tots al dia a dia del nostre municipi, deixant fora les directius partidistes i entenent que l’important és Subirats i la seva gent. Així farem un municipi
de tots i per a tots.

Permeteu-nos que aquestes primeres paraules del nostre
escrit que inicia aquesta nova legislatura siguin per a tots
aquells que el passat mes de maig van donar el seu suport
al projecte socialista i d’esquerres que nosaltres encapçalàvem i que ens va permetre tornar a obtenir representació
al consistori municipal. A tots ells, moltes gràcies! De ben
segur que no els decebrem.
Iniciem aquesta nova etapa amb il·lusió i energies renovades. Amb l’experiència adquirida durant aquests últims
quatre anys. Plens d’idees i projectes renovats per al municipi. Però sobretot tornem carregats de força per poder
portar-les a la pràctica. Disposats, com hem fet sempre,
a escoltar tothom i a fomentar la participació ciutadana.
Volem col·laborar per construir un municipi més compacte, més modern, més inclusiu, sense excepcions ni segregacions. Des del respecte a la idiosincràsia de cada nucli. I
ho farem, com sempre, defensant els valors de la llibertat,
la igualtat i la justícia social. Aquest és el nostre compromís però reconeixent igualment la complexitat de dur-les a
terme quan sovint depassen les competències municipals i
els recursos disponibles.

De tot aquest procés que hem viscut el que més ens preocupa és que hem pogut constatar l’existència de persones
i entitats que, sense haver estat elegits democràticament,
pretenien i pretenen incidir en la política municipal. Que
es dedicaven i dediquen dia a dia a difamar des del seu
altaveu mediàtic sense ni tan sols contrastar les idees de
municipi que s’oferien. Permetent-se el luxe de regalar etiquetes de bons i dolents sense ni tan sols conèixer el projecte que per a Subirats teníem. Creiem que no és bo per
a la salut democràtica d’aquest país que permetem aquest
tipus d’actuacions i conductes. No és bo que aquells que
defensen la decisió democràtica d’un poble intentin de
manera dictatorial imposar les seves idees saltant-se i no
respectant la voluntat d’aquest mateix poble. Esperem que
tots aprenguem del que ha passat i que no torni a repetir-se en un futur. Nosaltres, per cert, com a defensors del
diàleg, estem i ens posem a disposició de tots ells per escoltar-los i que ens escoltin. Parlar, dialogar, etc. Això es la
democràcia. Esperem que algú reculli el guant.

Ara ja han passat uns mesos, i com a resultat d’aquelles
eleccions, com ja sabeu, el grup municipal del PSC i Junts
per Subirats hem signat un acord de govern per als propers quatre anys. No ha estat fàcil. A vegades arribar a
acords quan hi ha diferències pràcticament insalvables
requereix d’esforç, molt diàleg i voluntat de les parts. Ser
capaços de trobar punts en comú i deixar a un costat les diferencies , sens dubte, aplana el camí. Per nosaltres el repte
que tenim per davant durant aquests quatre anys, tant a
nivell municipal com nacional, és apassionant. Volem ser
part activa de tot aquest procés formant part de la solució.
Esperant estar a l’alçada de la confiança que han dipositat
en nosaltres.

Escrivim les nostres últimes paraules encara amb el ressò
de la celebració de la nostra Diada Nacional. I un any més,
aquest Onze de Setembre els ciutadans de Catalunya vam
celebrar la nostra festa amb la voluntat de construir una
Catalunya més lliure i plena, més justa i solidària, més honesta i especialment atenta al benestar de tots i cadascun
dels seus ciutadans i ciutadanes. Cadascun a la seva manera però sempre dins d’un marc de fraternitat i llibertat on
els catalans i catalanes expressem, sense entrebancs, els
nostres anhels i desitjos.

Nosaltres sempre hem cregut i sempre hem defensat el diàleg com a única solució per superar l’actual situació de
confrontació existent i fer créixer el nostre municipi. Amb
aquesta voluntat, després de les eleccions, ens vam veure
amb la resta de grups polítics que van tenir representació
al consistori a les darreres municipals. Plantejant idees i
confrontant models de municipi. Sembla una bestiesa,
però la política, bàsicament, es això.
Malauradament no tothom ho entén d’aquesta manera.
Ens sap greu. Nosaltres creiem que la política municipal
hauria d’estar fora de la política global o supramunicipal,
i no haurien de prevaldre els interessos partidistes (lícits,
per cert) per sobre dels interessos dels veïns i veïnes. És
cert que cadascú té el seu pensament particular i polític.
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Dies 18,19,20 d’octubre

Diumenge 3 de novembre

Festa de la Collita de Sant Pau
d’Ordal

10.00 h – 9a Cursa de Les
Caves, Cursa de Muntanya
Serralats i Caminada, a Lavern.
Cal inscripció prèvia

octubre 2019

Dissabte 19 d’octubre
22.00 h Bestiolada a la plaça
Subirats

Diumenge 24 de novembre
15è Subirats Tasta’l

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

Diumenge 8 desembre

www.subirats.cat

Dies 25, 26 i 27 octubre
Festa Major de Ca l’Avi

11.00 h Fira de Nadal, a la plaça
de l’Ateneu Agrícola de Lavern

Dies 27 i 28 d’octubre
Festa del Most de Lavern

L’entrevista

TotSubirats

Carles Sumarroca i Coixet
Soc fill d’un petit propietari de pagès.
Érem tres germans. Amb el mestre del
poble vaig estudiar fins a quart de
batxillerat. Era un molt bon mestre.
Fins a setè vaig estudiar a Tremp i,
després de l’examen d’Estat vaig anar
a la Universitat de Terrassa. En aquella
època, i fins als divuit anys, treballava
de pagès ajudant a casa. Sabia fer de
tot: segava amb la dalla, llaurava i feia
tot el que convenia.
Vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial i, a la vegada, vaig haver de
posar-me a treballar per poder viure
a Barcelona. Donava classes a altres
estudiants, fins que vaig dissenyar
la carrosseria d’un cotxe. El prototip,
que vaig dissenyar per encàrrec, va
anar a la Fira de Mostres de Montjuïc.
Era el mateix any que sortia el Seat
600. Sentia passió per dos carrossers
italians molt famosos (Pininfarina i
Bertoni). Em passava la vida dibuixant
cotxes. Després, vaig col·laborar a fer
la carrosseria de fusta de la “Rubia”
del Biscúter i també vaig projectar un
taxi de Barcelona. La meva vocació
aleshores era l’automòbil.

Des d’un primer moment, sempre vaig
tenir clar (i així l’hi vaig dir al meu
pare) que jo volia arribar a tenir una
fàbrica.
Però quan va sortir el Seat 600 vaig
veure que m’havia equivocat, que la
idea de posar una fàbrica de cotxes
era una idea més seriosa del que jo
podia fer. I vaig canviar de professió.
Aleshores, amb un company meu vam
muntar una empresa d’instaŀlacions
elèctriques a Barcelona (era el que havíem estudiat) i hi vaig treballar fins fa
uns anys. Després, n’he muntat moltes
d’altres. Vam començar de zero, no teníem ni un duro. Per sort, les coses
van anar funcionant.
Mentrestant, a més de treballar al
camp, fer empreses, i de lluitar i de
divertir-me molt (per a mi, treballar és
gaudir), s’havien de fer coses per al
país, i alguna en vam fer.
Ben aviat em vaig posar a treballar a
‘Cavall Fort’ ajudant el Sr. Tremoleda.
Jo m’ocupava de la gestió empresa-
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rial de la revista. Després van sortir
els Setze Jutges, vam fer Adigsa, el
disc en català, vam fer la Cova del
Drac... per intentar aguantar el país,
que aleshores havia reculat moltíssim
i estava en una situació molt complicada. Havíem de treballar sempre des
de la clandestinitat. No hi havia altra
manera. Vam córrer algunes vegades
davant de la policia... I després ja va
venir la política, la fundació dels partits polítics. Alguna cosa hi vaig tenir
a veure, però això no té cap importància.
Vivíem a Barcelona. M’ocupava dels
negocis que havia muntat. Tenia una
empresa d’electrònica, d’aire condicionat i un laboratori d’anàlisis clíniques, entre altres. Els caps de setmana i els estius anàvem a Llimiana,
fins que els nanos es van fer grans.
Aleshores, vam decidir comprar una
propietat al Penedès i, en jubilar-me,
hem vingut a viure aquí amb la meva
esposa.
continua a la pàgina següent

TotSubirats

L’entrevista

Carles Sumarroca i Coixet
(ve de la pàgina anterior)
Jo no m’hi veia, en una casa a la
costa, per exemple. M’avorria, la idea.
Per a mi no tenia sentit. Jo preferia
tenir un tros de terreny i cultivar. En
aquell moment, en aquest terreny hi
havia fruiters, presseguers i pruneres.
Però jo volia plantar altres cultius.
Vaig preguntar-me qui devia tenir
plantes. No sabia com havia evolucionat el planter i els empelts des que
empeltava amb el pare, i vaig anar a
veure els vivers de Lleida. Allà vaig
constatar que feien exactament el
mateix que quan jo tenia divuit anys i
estava ajudant el pare. I n’havien passat quaranta! El món hauria d’haver
evolucionat, vaig pensar. I en aquell
moment, amb una idea de planter de
laboratori, va néixer Agromillora, ara
fa uns vint-i-cinc anys, amb dos nois
enginyers agrícoles d’aquí al Penedès
al capdavant. Al començament, amb
moltes dificultat. Però avui en dia
som una empresa de vivers de referència d’arreu del món. Tenim vivers
a Xile, a Brasil, tres als Estats Units, a
Tunísia, a Turquia, al Marroc, a Austràlia... A Agromillora, a tot el món, hi
tenim molts col·laboradors, i a Subirats, unes quatre-centes persones.
Gaudeixo molt de la finca, de la terra
i d’Agromillora, que no només produeix plantes sinó que ha innovat
moltíssim en el cultiu agrícola. Agromillora és l’autora del cultiu intensiu
de l’olivera, un nou sistema que s’ha
implantat arreu. Hem hagut de fer esforços perquè, per exemple a Estats
Units, quan nosaltres hi vam anar fa
uns vint anys, d’olivera no n’hi havia, i
el que vam fer és comprar un tros de
terra, plantar-ne i ensenyar-los el cultiu, i finalment, fer un molí d’oli. Avui
en dia, Estats Units planta oliveres,
produeix oli, i també produïm plantes per a Brasil, Argentina, Austràlia,
Tunísia, Marroc, l’Aràbia Saudita, i els
països de les antigues repúbliques
soviètiques de l’Est, entre d’altres. És
a dir, des del punt de vista agrícola,
Agromillora no només ha estat una
empresa important en vivers com a
productora, sinó que ha estat un referent en la innovació del cultiu agrícola
al món. N’estic molt content, perquè
per a mi l’agricultura és cabdal.
Aquesta casa on vivim havia estat un
antic molí paperer. En el transcurs del
temps hi han viscut diferents famílies.

En una altra època, fins i tot en Federico Gallo i en Néstor Luján havien
fet cava en aquesta casa. En deien
cava Coloma. Un dia els meus fills
van plantejar fer cava. I vam arrencar
els fruiters. Plantàrem vinya i vam començar a elaborar-ne. Teníem poca
vinya i vam comprar la finca de Sabartés, que és a Llorenç del Penedès,
i més tard, va sortir la possibilitat de
comprar la finca del Marquès de Monistrol. Ara ja n’hi ha prou. A mi tot
això em serveix per distreure’m. Jo
no puc caminar gaire per un accident
que vaig tenir anant a cavall, però
gaudeixo molt anant per les finques.
Pel que fa al país, estem en una
època tan complicada i tan trista que
realment costa ser optimista de cara
al futur nacionalista. La sentència pot
ser dramàtica. No sé què pensen fer
els polítics, i tampoc sé què es pot
fer des d’un punt de vista d’activisme
per part de la societat. I segurament
tampoc tenim la unitat necessària.
Malgrat tot, però, alguna cosa s’haurà de fer. Seguim!
I pel que fa al govern espanyol,
aquest fi d’any es veurà. I Europa...
doncs tot apunta que s’entrarà en
una nova crisi econòmica a nivell europeu. Durant tres segles, Europa,
juntament amb Estats Units i Japó, ha
estat l’economia industrial del món.
Als anys cinquanta, va despertar el
gegant de la Xina. Actualment, la
Xina és la primera economia industrial del món. Tota la indústria tèxtil, del calçat... nosaltres l’hem perdut, no la tenim. Hem passat a tenir
principalment l’economia de serveis,
però un país no viu només d’economia de serveis. A Europa no ho hem
sabut fer, hem perdut el tren. Tampoc
tenim el desenvolupament tecnològic
necessari. Tenim una societat vella i
massa acomodada. Europa està en
una posició delicadíssima. Només
se’n salven els petits països del nord,
Noruega, Dinamarca i Suècia. La resta
de països ho estem patint.
Aquest és el panorama econòmic de
futur que veig. El veig molt complicat.
Hem d’aprendre a reconèixer i acceptar el problema per poder resoldre’l.
Estic convençut que d’aquí uns anys
no sabrem com pagar les pensions.
Però la gent no en vol saber res.
Pensa que ja sortiran d’un lloc o d’un
altre, però d’on no n’hi ha no en pot

Nascut l’any 1933 a Llimiana
(Pallars Jussà), Carles Sumarroca
és pare de tres fills i avi de sis
nets i netes. Està casat amb Núria
Claverol i Claverol.
rajar. El concepte de feina aquí és un
altre. Han de venir persones d’altres
països a treballar la terra, per exemple. A tot Espanya es necessita la immigració per poder tirar endavant els
cultius. I el nivell d’atur continua, en
canvi, sent alarmant.
Parlem de la pobresa energètica, però
no sabem que el 60% del que paguem al rebut de la llum són impostos. I si s’abaixen els impostos, com
pagarem la disbauxa de l’atur i de la
medicina? Tenim una de les millors
sanitats d’Europa. A Espanya, la sanitat se sosté pagant molt malament
als/les metges/metgesses i infermers/
eres i a tot el sistema sanitari. Algun
dia... s’haurà d’arreglar.
Però no en feu cas, que això és la
visió d’un vell. Suposo que després
de la davallada vindrà la recuperació.
Com veig Subirats? Viure a Barcelona és ja molt car, i anirà a més. Teniu
un tren a Subirats. Molta gent de
Barcelona haurà de viure a rodalies.
Subirats ho té bé. Però cal construir
habitatges per al jovent i apostar pel
creixement, o al final serem un poble
amb massa serveis a pagar entre
pocs.
La vida al poble és molt més agradable, més barata i més fàcil que en
una gran ciutat, i Subirats és un indret
molt atractiu.

