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TELÈFONS D’INTERÈS

Dades d’interès

MUNICIPI

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

COMARCA

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 93 890 00 00
Bombers de Vilafranca   93 892 20 80 
CAP Alt Penedès    93 891 54 00
Creu Roja de Vilafranca   93 891 53 00
Delegació d’Hisenda a Vilafranca  93 892 31 12
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès 93 818 04 40
ITV vehicles agrícoles   97 739 37 15
ITV Vilafranca    93 892 33 11
Mossos d’Esquadra Sant Sadurní  93 657 00 50
Mossos d’Esquadra Vilafranca  93 657 00 10
Registre Civil de Vilafranca  93 819 92 22
Registre de la Propietat    93 817 28 45

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

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

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

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

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

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

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

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 93 899 30 11)
Dilluns de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran

ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
· Sòl urbà: dimarts i dimecres de 10 a 13 h
· Sòl no urbà: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h

ENGINYER MUNICIPAL 
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dilluns de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h

TÈCNICA DE MEDI AMBIENT 
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10.30 a 13.30 h

TÈCNIC D’ESPORTS 
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h

JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

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

CONSULTORIS MÈDICS
Sant Pau: dilluns i divendres de 9 a 12.30 h 
Ordal: dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Lavern: dimarts i dijous de 9 a 12.30 h

DEIXALLERIA
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 14 h

SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

VISITA AMB ELS REGIDORS
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DADES D’INTERÈS

ÍNDEX / EDITORIAL

GOVERNACIÓ
   · Regidoria d’Hisenda

TERRITORI
   · Planificació del Territori 
     i Obres
    
   · Regidoria de Medi 
     Ambient

   · Regidoria de Protecció Civil 
     i ADF

   · Regidoria de Serveis
     Comunitaris

POBLE
   · Regidoria d’Esports
    
   · Regidoria Promoció 
     Económica

   · Regidoria d’Ensenyament

   · Regidoria de Cultura

   · Regidoria de Gent Gran

   · Regidoria de Joventut

   · Regidoria d’Igualtat i 
     Ciutadania

   · Regidoria de Participació
     Ciutadania

   · Regidoria de Benestar Social

   · Regidoria de Sanitat

   · Regidoria de Turisme

ESPECIAL “BENVINGUDA ALS
NADONS 2016”

RACÓ DE LES ENTITATS

PLE MUNICIPAL

GRUPS MUNICIPALS

AGENDA CULTURAL

L’ENTREVISTA

ÍNDEX EDITORIAL

Benvolguts veïns i veïnes, un cop més 
hem aconseguit entre tots fer una 
bona festa, aquest “Subirats tasta’l” 
ha estat una prova de superació. Tot i 
la pluja, els artesans, cellers i artistes 
han omplert la plaça de Subirats de 
Sant Pau d’Ordal, com altres anys.

Cal agrair l’esforç de tots, i més consi-
derant que tot el dia va ploure, sense 
ells no hi hauria festa, i també agrair al 
personal de l’Ajuntament que va posar 
l’empenta que calia per muntar les pa-
radetes, l’atretzo i la gestió de l’espai.

Dit això, comentar-vos que molts al-
caldes de la comarca hi van ser pre-
sents, com també la presidenta de la 
Diputació de Barcelona que van que-
dar sorpresos del municipi que tenim 
i de com es mobilitza, tant pels para-
distes, com pel públic fidel que parti-
cipa de la festa. Moltes gràcies a tots, 
aquestes mostres fan municipi, ens si-
tuen en el mapa i creen efectes col·la-
terals positius al territori i al paisatge.

Estem als volts de Nadal i és el mo-
ment de la reflexió, plantejar el nou 
any, programar el futur, les feines del 
camp, els nous objectius... I per part 
dels Ajuntaments aprovarem els nous 
pressupostos. Enguany i degut a les 
lleis de l’estabilitat pressupostària, la 
regla de la despesa i el conjunt de me-
sures fiscals de LARSAL,  l’Ajuntament 
només podrà destinar poc més de 
109.000 euros en noves inversions, 
als que es podran afegir, si el tanca-
ment de l’any és positiu, el romanent 
d’aquest any, però serà un romanent 
que només es podrà utilitzar per eixu-
gar deute o actuacions de sostenibili-
tat o d’estalvi energètic.

Hi ha moltes actuacions pendents a 
fer al municipi, en moltes d’elles els 
veïns i altres forces municipals tenen 
raó, però els recursos són els que són 
i no podem arribar a tot arreu. Cada 
formació té una forma de gestionar els 
programes, els que van presentar, al-
guns són assemblearis i no presenta-
ven projectes definits, d’altres porten 
propostes clares que entenen que són 
part del seu contracte amb l’electorat, 
d’altres no es defineixen, però esta 
clar que bé per tothom no ho farem, 
ni segurament utilitzarem sistemes de 
gestió que no ens són propis, però 
estem disposats a escoltar i arribar a 
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acords; això no vol dir fer sempre cas, 
escoltar és el pas previ, però si les po-
sicions són immobilistes es fa difícil la 
política i la gestió del dia a dia.

A Catalunya es dóna un fet, ara que 
aprovem els pressupostos, ara que 
parlem obertament de fer un referèn-
dum algú ens torna a dir que tot és 
discutible i que cal diàleg, quan és la 
única cosa que no hem parat mai de 
demanar. Però veiem sovint, i més re-
centment ens ha deixat a molts per-
plexes, el resultat  de les eleccions 
americanes, tot un populisme, però és 
que “Quan guanya qui ha de guan-
yar tot és normal, però quan guanya 
aquell que no ho havia de fer tot és 
anormal, difícil i vénen els proble-
mes”.  Ningú té la veritat suprema,  
però sí que en un estat democràtic 
cal respectar les majories i, en tot cas, 
en les democràcies representatives es 
respecten les voluntats de les majo-
ries representades.

El fi justifica els mitjans, escrit per 
Napoleó en el llibre “el Príncep” de 
Maquiavel. Aquest és el pensament 
que alguns que parlen de nova po-
lítica i participació tenen inculcat, un 
pensament alhora molt jesuïta, “si el 
fi és lícit els mitjans també són lícits”, 
no hi ha cap veritat absoluta darrera 
aquestes frases i menys si són buides 
de continguts i l’assemblea no aporta 
res de nou.

D’altra banda encetem l’any celebrant 
els 1.100 anys d’història del castell 
de Subirats i del nostre municipi,  es 
preveuen molts actes que en breu es 
faran públics, des d’aquí us convido a 
participar també en aquesta comme-
moració. 

Bones festes i feliç any nou!

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Varis alcaldes de la comarca varen
participar de l’acte amb el món local

per denunciar l’estat deficient
del servei de Rodalies i Regionals,
celebrat al Palau de la Generalitat 

El Govern i el món local reclamaran el traspàs complet 
al Govern de la Generalitat per garantir un servei fia-
ble i eficient.

Diversos alcaldes de la comarca del Penedès entre 
ells l’alcalde de Subirats Pere Pons, van assistir a l’ac-
te amb el món local que es va  celebrar al Palau de 
la Generalitat per reclamar el traspàs íntegre de Ro-
dalies.

L’acte, va ser encapçalat pel president Puigdemont i 
el conseller de Territori, Josep Rull, van comptar amb 
l’assistència d’alcaldes d’arreu del país; els presidents 
de les dues entitats municipalistes de Catalunya (As-
sociació Catalana de Municipis i Federació de Muni-
cipis de Catalunya); els presidents d’Òmnium Cultural 

i de l’Assemblea Nacional Catalana; diputats de la 
Comissió de Territori del Parlament de Catalunya; sin-
dicats; presidents de diputacions; presidents de cam-
bres de comerç; el president del Port de Barcelona, 
i les plataformes i entitats vinculades amb la reivin-
dicació (l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic; el col·lectiu pqnoensfotintren; la Plataforma 
Trens Dignes Ebre-Priorat, i la Plataforma d’Usuaris 
Portbou-Barcelona),entre d’altres. 

El Govern i el món local denuncien de forma unitària 
l’estat deficient del servei ferroviari de Rodalies i Re-
gionals a Catalunya, derivat de la manca d’inversió 
d’ADIF, i en reclamaran el traspàs complet al Govern 
de la Generalitat per garantir un servei fiable i eficient.
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Tributs a cobrar per padró 2017. Quan?

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre béns immobles urbans

DATA DE LES DOMICILIACIONS

Taxa de gestió residus domèstics

DATA DE LES DOMICILIACIONS

Taxa de gestió residus comercials

DATA DE LES DOMICILIACIONS

Taxa cementiri municipal

Impost béns immobles caract. especials

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre béns rústics

GEN   FEB   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OCT   NOV   DES

DE L’1 DE MARÇ
AL 3 DE MAIG

Ordenances i
calendari fiscal 2017Regidoria

d’Hisenda

El ple extraordinari de la corporació municipal del pas-
sat mes d’octubre va aprovar inicialment les ordenances 
fiscals i preus públics per a l’any 2.017.

El principal objectiu de la recaptació d’aquests impos-
tos es mantenir la qualitat de vida i el nivell de serveis 
que té el municipi, mantenint la correspondència entre 
despeses i ingressos, per tal d’evitar que dispari l’en-
deutament. 

Pel proper any les ordenances fiscals s’han congelat a 
la major part dels tributs i taxes. Complint un any més 
amb el compromís adquirit per l’equip de govern de no 
incrementar els preus públics i les taxes municipals sem-
pre que no es posi en perill l’estabilitat econòmica de 
l’Ajuntament.

Les úniques petites variacions tenen a veure amb la taxa 
pel subministrament d’aigua. Sent les principals nove-
tats la inclusió d’un nou bloc en el consum d’ús domès-
tic en el tram de màxim consum (a petició de l’empresa 
subministradora) i un lleuger increment en el preu del 
aforaments. Que serà compensat amb una campanya de 

bonificació del preu per al traspàs del aforament a comp-
tador.

A més s’ha aprofitat aquesta nova modificació per realit-
zar petits canvis de redacció en el text per adaptar-lo a 
la normativa legal. Modificacions que vénen recollides i 
recomanades per l’ordenança tipus que marca la Diputa-
ció de Barcelona.

Un cop aprovades les ordenances fiscals el passat dime-
cres 16 de novembre la junta de govern de la corporació 
municipal va aprovar el calendari fiscal per al proper any 
2017.

El calendari fiscal aprovat és pràcticament idèntic a 
l’existent però tenint en compte el proposat per l’Orga-
nisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
encarregat de la recaptació, amb les modificacions per 
adaptar-lo a les característiques del nostre municipi.

En el quadre adjunt s’indiquen els períodes en què s’ha 
de pagar cada tribut, així com les dates en què rebran 
els rebuts aquelles persones que els tinguin domiciliats.

RELACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS
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Consolidació estructural de la Torre del 
Telègraf d’Ordal

El dia 16 de novembre es van adjudicar les obres 
de consolidació estructural de la Torre del Te-
lègraf  d’Ordal, situada al costat de la pedrera, 
prop del terme municipal de Cervelló.

Aquesta torre està declarada Bé Cultural d’In-

Planificació
del Territori i
Obres

terès Nacional per ser una referència, juntament amb altres torres, de la tele-
grafia òptica a Catalunya. 

Fa uns anys ja es va comprovar que estava en mal estat i es van demanar 
ajudes a la Diputació de Barcelona per a la seva restauració, les quals han 
arribat darrerament i han permès de poder efectuar els treballs per a aturar 
la seva degradació.

Fa uns anys ja es va comprovar que estava en mal estat i es van demanar 
ajudes al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
restauració, les quals han arribat darrerament i han permès de poder efectuar 
els treballs per a aturar la seva degradació. 

El finançament de les obres, amb un pressupost de 29.161 €, és a càrrec del 
Departament de Cultura de la Generalitat, dels recursos municipals i de l’em-
presa Investigación i Desarrollo de Morteros, que opera a la pedrera d’Ordal, 
situada al costat de la torre.

Arranjament de dos camins d’accés a nuclis
amb l’asfalt malmès

L’equip de govern ha decidit reparar 
i millorar el ferm del camí d’accés a 
la urbanització La Muntanya Rodona 
i del camí d’accés al carrer de Can 
Rovira. Aquests dos camins es troben 
asfaltats i en un estat general regu-

lar, però és necessari restituir la base 
del ferm en determinats punts on es 
produeix l’enfonsament del terreny 
inferior i també millorar la superfície 
de rodadura a causa de la fissuració 
superficial. En els trams on l’estat del 

ferm sigui acceptable no s’hi actuarà. 
L’arranjament afectarà a diversos 
trams dels esmentats camins, no pas 
a la totalitat de la longitud dels ma-
teixos. El cost d’aquests dos arranja-
ments serà d’uns 45.000 euros.

Camí accés Can Rovira Camí accés Muntanya Rodona 
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Rehabilitació antiga “escola de les nenes” d’Ordal

Obres  d’una vorera a Casablanca
Una vegada acabades les obres de 
la rotonda de Casablanca, amb les 
quals també es va arranjar la vorera 
del costat nord de la carretera, es va 
considerar necessari també d’arranjar 
el costat sud de la mateixa.

Per aquest motiu l’ajuntament va ela-
borar un projecte de formació d’una 
vorera que uneixi la rotonda amb la 
sortida del carrer Sant Sadurní i es va 
demanar una ajuda econòmica a la Di-
putació de Barcelona. 

questa organisme s’ha compromès a 
finançar el 60% del cost de les obres, 
les quals està previst que s’executin a 
la primavera de l’any vinent.

Els edificis de les antigues escoles 
d’Ordal, que van quedar en desús al 
construir-se el nou recinte escolar, 
s’estan rehabilitant per a diferents 
usos.

Aquest mes de novembre hem co-
mençat l’arranjament del que era l’es-
cola de les nenes per a fer-hi una sala 

que, de moment, serà per a ús munici-
pal i que en un  futur es destinarà per 
a ús d’entitats.

Es tracta d’una sala gran i assolellada 
amb Terrassa, un bany adaptat i un 
magatzem. De moment ja s’ha fet el 
nou bany adaptat i el magatzem i res-
ten les feines d’aïllament tèrmic, nou 

paviment, canvi de fusteries i repàs 
exterior, que esperem tenir finalitza-
des a principis d’any. 

El resultat serà un espai molt acolli-
dor i agradable gràcies a l’aïllament 
tèrmic i les noves fusteries i amb una 
distribució molt funcional per a qual-
sevol tipus d’activitat en grup.

Mòduls vestidors
camp de futbol

Aquest passat mes de novembre, la 
regidoria d’esports ha adquirit dos 
mòduls per a vestidors i dutxes al 
camp de futbol de Sant Pau d’Ordal.
Serà un conjunt modular de dues pe-
ces connectades, on s’ubicarà el ves-
tidor, dos lavabos i tres dutxes amb 
aigua calenta i calefacció. Es col·loca-
ran a l’extrem sud del camp i donaran 
servei a l’equip local, mentre que els 
visitants continuaran fent servir els 
vestidors antics. Ja s’han comprat els 
mòduls però per a poder instal·lar-los 
s’ha de fer un paviment de formigó i 
preparar les instal·lacions de desguàs, 
aigua i electricitat, tasques que farà la 
brigada municipal d’obres.

S’espera poder tenir col·locats els 
mòduls el proper mes de gener.

El cost de les obres serà de 14.620 
euros.

Inici de les obres de la placeta del 
costat de les escoles de Lavern

El dia 2 de novembre es van adjudicar les obres d’urbanització de la pla-
ceta del costat de les escoles de Lavern. L’empresa adjudicatària és Spoko 
Ramps SL, especialitzada en construcció de pistes de skate. Les rampes i 
espais per a la pràctica de l’activitat seran de formigó, material que permet 
reduir el soroll dels monopatins. També s’ha pensat el disseny per a activi-
tats amb bicicleta.

Les obres de la placeta contemplen també la millora del tram del carrer del 
Bosc adjacent amb la formació d’una franja arbrada i la implantació d’una 
zona enjardinada de protecció a l’extrem oest. El cost de les obres serà de 
48.272,70 euros.
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Mantenim l’entorn de la Fontsanta
En el marc de la Setmana 
Europea de la prevenció de 
residus, les regidories de 
Medi Ambient dels Ajun-
taments de Sant Sadurní 
i Subirats van organitzar 
conjuntament una sèrie 
d’activitats durant el matí 

Regidoria
de Medi
Ambient

del dissabte 26 de novembre. Van servir per commemo-
rar els 35 anys de la descoberta i posada en marxa del 
Pou de la Fontsanta que va subministrar aigua a Sant 
Sadurní durant la sequera de principis dels anys 80.

Concretament, a primera hora es va fer una excursió des 
de dalt del Castell de Subirats fins a Torrerramona, a la 
zona del Pou de la Fontsanta i de la Torrota d’en Paste-
res. A continuació es va realitzar una activitat de neteja 

Obres de construcció d’un pas soterrani
a l’estació de Lavern

El mes de setembre es van iniciar les 
obres de construcció d’un pas sote-
rrani a l’estació del tren de Lavern. 

Aquestes obres estan promogudes 
per ADIF, organisme gestor de la 
xarxa ferroviària, i consisteixen en la 
construcció d’un caixó de formigó que 
travessa la via per sota i que perme-
trà el pas dels vianants, la formació 
d’escales per a accés al pas i la ins-

popular (“Let’s Clean”) als entorns del Castell, pensada 
per poder-se fer en família. A migdia l’historiador Car-
les Querol va impartir una xerrada sobre “l’aigua de la 
Fontsanta”, i paral·lelament es va dur a terme un taller 
infantil de creació d’un moneder amb un brick.

Finalment, els participants van poder gaudir d’una fideu-
ada popular.

Obres de primera fase de reforma de l’edifici de
les antigues escoles d’Ordal

El pressupost d’enguany permetrà encarregar l’execució 
de les obres de substitució de la coberta de l’edifici més 
antic de les antigues escoles d’Ordal, que data dels anys 
30 del segle passat. Les obres consistiran en desmuntar 
i recollir les planxes de fibrociment que durà a terme una 
empresa especialitzada i la reconstrucció de les dues ves-
sants de coberta mitjançant taulers de fusta que incorpo-
ren aïllament tèrmic en el seu interior.

Aquestes obres representen la primera fase de la reforma 
que l’edifici necessita per tal de crear un espai multifun-
cional i que pugui ser usat pels col·lectius de gent gran i 
gent jove del poble. El projecte que contempla el total de 
reformes ha estat aprovat el mes de novembre d’enguany. 

El cost de les obres corresponents a la primera fase serà 
de uns 24.000 euros.

tal·lació d’un ascensor. Una singulari-
tat en l’execució dels treballs és que 
el caixó de formigó que servirà de pas 
es construeix al costat de la via i un 
cop fet es va “clavant”, mitjançant uns 
gats hidràulics, sota la via fins a tra-
vessar-la. Aquesta obra permetrà ac-
cedir a l’andana situada al costat opo-
sat al de l’estació sense necessitat de 
travessar la via, millorant la seguretat 
i l’accessibilitat dels usuaris.
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21 de maig de 2017 Festa del Medi Ambient

Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la se-
güent edició de la Festa del Medi Ambient. Concreta-
ment, es preveu realitzar-la el pròxim 21 de maig al 
nucli de Lavern.

Per aquest motiu demanem la vostra col·laboració. Po-
deu enviar suggeriments, comentaris, propostes,... a: 
mediambient@subirats.cat

OBSEQUI

2 PAQUETS
DE BOSSES
COMPOSTABLES

60
bosses

INTERESSAT EN PARTICIPAR-HI?
Qui estigui interessat en tenir-hi un estand (amb algun tipus de vincle amb el Medi Ambient: productes arte-
sans i ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers o espectacles....etc), també pot 
contactar amb nosaltres i ho estudiarem.

Variació horaris porta a porta,
campanya de Nadal 2016-17

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

DIA FESTIU   RECOLLIDA GENERAL
Dilluns 26 desembre  Dimarts 27 desembre
Divendres 6 gener  Dijous 5 gener
Dilluns 30 gener (*festa local) Dimarts 31 gener 

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

CÒPIA NO VÀLIDA
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RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ
A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS O A
QUALSEVOL ESTABLIMENT
COL·LABORADOR AMB PUNT DE VENTA
DE BOSSES COMPOSTABLES: 
Cal Fèlix (CAN BATISTA), Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), El 
Xalet (CANTALLOPS), Local de l’AAVV Barri de Sant Joan (CA-
SABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), Ca la Rita (EL PAGO), 
L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal Miquel del Jan 
(ORDAL), supermercat ESPAR (ORDAL), Carnisseria Cal Quim 
(SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL).

2 PAQUETS DE BOSSES 
COMPOSTABLES

OBSEQUI:

NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni impressions. 
Termini màxim fins al 28 de febrer de 2017)

L’ADF presenta
un sistema de videovigilància

amb càmeres al Consell d’Alcaldes
Els alcaldes també van en-
carregar al Consell Comarcal 
que estudiï la viabilitat de 
posar càmeres de videovigi-
lància en punts estratègics i 

Regidoria de
Protecció
Civil i ADF

provocades pels incendis 
forestals en la fase inicial 
i poder actuar ràpidament 
en la seva extinció.

L’ADF de Subirats va 
plantejar que amb les se-
ves càmeres podien en-
focar els boscos de mu-

enlairats de la comarca per detectar columnes de fum als 
boscos i poder actuar ràpidament en l’extinció dels incen-
dis forestals.

En el primer punt de l’ordre del dia, el personal de l’Oficina 
Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va presentar 
la proposta de camins municipals que es podrien convertir 
en carreteres dins el Pla Zonal de la Diputació de Barce-
lona: el camí de Can Ros (de Sant Pere de Riudebitlles a 
Torrelavit), el camí de Moja a Daltmar (d’Olèrdola a Santa 
Margarida i els Monjos), el camí del Pla del Pèlag (a Olesa 
de Bonesvalls) i el camí que va de Pacs a les Cabanyes. 
Tots aquests camins compleixen 4 criteris que fan que la 
transformació en carreteres sigui avantatjosa: tenen un ín-
dex de mobilitat molt elevat (entre 870 i 1400 vehicles 
diaris), contribueixen significativament a la millora de la 
xarxa comarcal, la seva transformació en carreteres no té 
un impacte paisatgístic significatiu i faciliten l’accés a nuclis 
urbans. Així, els camins de Can Ros o de Daltmar donen 
accés a aquestes urbanitzacions; el camí del Pla del Pèlag 
connecta amb Vallirana i el camí de Pacs a les Cabanyes 
suporta un tràfic important de camions pesants. Un cop 
s’acordi una proposta definitiva per part dels alcaldes, 
s’elevarà a la Diputació de Barcelona, que passarà a ser la 
titular dels camins i es farà càrrec del 100% de la inversió 
i del manteniment futur.

En el segon punt de l’ordre del dia, 2 representants de l’ADF 
de Subirats van presentar el sistema pioner de videovigi-
lància amb càmeres d’alta resolució sensors de moviment i 
connectades via wifi, ubicades en punts estratègics del mu-
nicipi, que té com a objectiu detectar les columnes de fum 

nicipis veïns però no podien abastar la totalitat dels seu 
territori; per fer-ho necessitarien ubicar les càmeres fora 
del municipi i enfocant cap a Subirats. Tots els alcaldes van 
valorar molt positivament la iniciativa i van concloure que 
seria idoni i més econòmic fer una instal·lació d’abast co-
marcal buscant els punts més alts i estratègicament situats 
de l’Alt Penedès per poder abastar la totalitat de la massa 
forestal i crear una xarxa compartida de videovigilància en-
tre totes les ADF. Per aquest motiu, el president del Consell 
Comarcal, Francesc Olivella, va encaixar l’encàrrec de lide-
rar aquest projecte en col·laboració amb l’ADF de Subirats 
i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf.

En el tercer punt de l’ordre del dia, el gerent de Nou 7, 
Juli Silvestre, va presentar el projecte “Penedès Inclusió”. 
Aquesta empresa d’inserció sense afany de lucre treballa 
des de fa uns anys en aquest projecte de rehabilitació d’es-
pais d’ús públic a càrrec de persones en situació d’atur i 
en situació de risc social. Ofereixen un contracte de treba-
ll d’un any, una formació paral·lela i un acompanyament 
personal als seus treballadors perquè puguin reincorpo-
rar-se al món laboral. Els alcaldes dels ajuntaments que 
ja treballen amb Nou 7 van explicar com havien pogut fer 
realitat projectes de rehabilitació a mida, com la neteja i el 
condicionament de senders, i la valoració positiva de l’ex-
periència de treballar amb aquesta empresa penedesenca.

Informació facilitada pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

CÒPIA NO VÀLIDA
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10ª edició de la cursa solidària
País del Cava 2016 

Diumenge 30 d’octubre es 
va realitzar la 10ª edició 
de la Cursa Solidària País 
del Cava, cursa de 13,5km, 
amb sortida a la rambla Sant 
Francesc de Vilafranca del 
Penedès, i arribada al pla 

Regidoria
d’Esports

Plaza i la cantant Txell Sust, que van assistir a l’entrega 
de premis en representació de tv3.

En una dècada d’edicions la cursa ha donat més de 
106.000 euros i han participat més de 14.000 corre-
dors i persones que han fet les seves aportacions desin-
teressadament per la marató de tv3.

L’Ajuntament de Subirats ha col·laborat un any més en 
aquesta cursa solidària amb un avituallament a l’alçada 
del restaurant Sol i Vi, i amb “gran premi Subirats capi-
tal de la vinya”, que consisteix en un paquet de visites 
enoturístiques per al millor equip femení, masculí i per 
l’equip més nombrés. Els guanyadors han estat l’Espor-
tiu Penedès en les tres categories. 

del Mestres de Sant Sadurní d’Anoia.  La participació 
d’aquesta edició ha estat de 1.355 persones, amb una 
recaptació de 14.010 euros.

Els beneficis de la cursa com cada any, s’han donat ínte-
grament a la Marató de TV3, que aquest any estarà de-
dicada a la investigació de l’ictus i les lesions medul·lars 
i cerebrals traumàtiques. El taló es va lliurar a l’actor Pep 

La xarxa Subirats sense fils 
L’empresa que presta el ser-
vei de connexió de xarxa 
sense fils és actualment Wifi 
Penedès. Aquesta empre-
sa, que té concessionat el 
servei de prestació de Wifi 
ha creat una nova línia de 
connexions a internet per a 

Regidoria de
Serveis
Comunitaris

interessats poden adreçar-se a l’empresa Wifi Penedès: 
telèfon 93 897 52 22, o bé per correu electrònic:
info@wifipenedes.cat

empreses i professionals sota el nom de XTA.Cat, (Xarxes 
de Telecomunicacions Alternatives), que ja està donant 
solucions a empreses de la comarca. Ofereix a tots els 
veïns, el servei de telefonia fixa: inclou el manteniment 
de la línia i 2.000 minuts de trucades a fixes estatals. Hi 
ha la possibilitat de mantenir el mateix número de telè-
fon sense cap cost addicional; i en aquest cas, la mateixa 
empresa sol·licita la portabilitat de la línia.Per poder de-
manar informació sobre tots aquests serveis els veïns 

CONNEXIONS DISPONIBLES:
• Connexió bàsica d’1 Mb (per a aplicacions bàsi-
ques i tables) per 12 euros/mes (IVA inclòs)
• Connexió estàndard de 3 Mb (optima per navegar, 
correu electrònic i jocs) per 18 euros/mes (IVA inclòs)
• Connexió Premium a partir de 6 Mb (streaming, 
smart TV, musica, vídeo, clound, TV) per 24 euros/
mes (IVA inclòs)

Territori / Poble

CÒPIA NO VÀLIDA
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Èxit de participació a la “Cursa de les caves”
i la cursa “Serralats”

El passat 6 de novembre es va cele-
brar, a Lavern, la “Cursa de les caves” 
que arriba ja a la seva sisena edició 
així com la segona edició de la Cursa 
de muntanya “Serralats”.

Enguany van participar 305 corre-
dors entre les curses de 5km, 10km i 
la de muntanya que eren 17,5km. Els 
guanyadors de la cursa de 5km, van 
ser l’Adrià Perez  i la Miriam Desvalls, 

de 17,5km els guanyadors van ser el  Gerard Gil i la Laura 
Rius. El primer local masculí va ser per Esteve Casas.

Des de l’organització, es vol agrair a tots els voluntaris, 
ADF, protecció civil, corredors, col·laboradors i patrocina-
dors, tots ells amb el seu granet de sorra han aconseguit 
aquestes sis edicions de la “Cursa de les caves”. Ús espe-
rem l’any vinent.

Diumenge 5 de febrer, 9a edició de la pedalada
Els Rocallons a Sant Pau d’Ordal

El proper diumenge 5 de febrer de 
2017 al matí  és donarà la sortida a la 
novena edició de la PEDALADA DELS 
ROCALLONS, amb sortida i arribada a 
Sant Pau d’Ordal.

Es una pedalada de muntanya orga-
nitzada pel club ciclista Rocallons, 
d’una dificultat mitja-alta, que trans-
correrà pels camins i trialeres de la 

Francesc Munné revalida el Campionat de Catalunya
d’Automobilisime de Muntanya per tercera vegada en C.M.

Francesc Munné pilot de la marca 
“Demon Car” i veí de Lavern s’ha tor-
nat a proclamar campió d’automobi-
lisme per segona vegada consecutiva 
del campionat de Catalunya en la mo-
dalitat C.M. 

Pilot amb molta experiència en el món 
dels ral·lis de muntanya ha estat amb 
aquesta nou vegades campió de Ca-
talunya; 6 al campionat de turismes 
amb un cotxe molt inferior a la resta 
de participants de la seva categoria, 
i amb aquesta 3 vegades en la cate-
goria C.M (les dues últimes de for-
ma consecutiva) amb un monoplaça 
evolucionat i desenvolupat  amb en 
Dani Solà i en Nani Roma. De les 5 
temporades disputades en aquesta 

categoria ha estat tres vegades cam-
pió i dues sots-campió. Aquesta tem-
porada ha estat molt regular i no ha 
baixat del podi en les 8 curses dis-
putades, guanyant 5 d’elles i quedant 
en segona posició les altres 3 curses. 
Pilot molt reconegut i estimat dins i 
fora de Catalunya, on ha estat con-
vidat a curses de  Mallorca, Alacant, 

València i al País Basc, sent un reclam 
molt important pel públic assistent. 
A l’entrevista realitzada el Francesc 
vol tornar a agrair tot el suport rebut 
pels patrocinadors que fan possible 
la seva participació al campionat de 
Catalunya, a les Caves Eudald Massa-
na, M3 Caravàning, Enric Sendra, i en 
especial a Construccions Munné per 
la part econòmica i les hores i dies 
d’absència a la feina!

Des de l’Ajuntament volem agrair  
que al seu vehicle  porta publicitat del 
nostre municipi de Subirats de forma 
totalment desinteressada. 

Moltes felicitats Francesc!

primers locals van ser l’Enric Prats i Maria Montaner. En la 
cursa de 10km els guanyadors van ser l’Oussama Chouati 
i la Maria Jose Muñoz, els primers locals  van ser Albert 
Sardà Gimeno i Violant Munné.

Cal destacar també que en aquesta categoria va córrer un 
atleta de 81 anys, Isidre Ferrer, tot una demostració de 
valentia, esforç i coratge. A la cursa de muntanya Serralats 

serra d’Ordal i l’entorn de Sant Pau.  
Al final de la pedalada els participants 
podran gaudir d’un bon  esmorzar.

Hi hauran obsequis per tots els parti-
cipants, a més del sorteig de diferents 
lots de productes de Subirats.

Us podeu inscriure a la pàgina web:
www.manjisoft.com.

12
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Èxit de participació i assistència al 12è 
Subirats Tasta’l

El passat diumenge a Sant Pau d’Or-
dal (Subirats), tot i la pluja que va fer 
acte de presència en diverses oca-
sions, la 12a Mostra de Vins, Caves i 
Productes de la Terra de Subirats, va 
repetir l’èxit de l’any passat. Les acti-
vitats de la darrera edició del Subirats 
Tasta’l van comptar, tot i el mal temps, 
amb una destacada participació per 
part dels visitants de la Mostra. 

El programa d’activitats del 12è Su-
birats Tasta’l, farcit de propostes per 
a tots els públics, es va poder rea-
litzar amb normalitat, exceptuant 
la passejada en família programa-
da a primera hora del matí, que es 
va haver de suspendre per la pluja, 
fent inviable el recorregut a peu per 
conèixer el nostre paisatge.
Tot i això, els dies previs al diumen-
ge, l’Oficina de Turisme va recollir di-
verses reserves per gaudir d’aquesta 
passejada, i ara es busca una nova 
data, on el biòleg Lluís Rius, pugui 
fer la descoberta de l’origen geològic 
del sòl de Subirats, properament us 
donarem més detalls.

La presència intermitent de la pluja al 
llarg del dia no va obligar a suspen-
dre cap altra activitat, tot i que, l’ac-
tivitat de cicloturisme entre vinyes es 
va ressentir i va comptar amb menys  
públic del previst, només els visitants 
més valents varen desafiar el temps 
i varen llogar una bicicleta elèctrica 
per fer la ruta vitivinícola número 8, 
una ruta de 2 quilòmetres i mig, on 
gairebé el 80% del traçat transcorre 
per una pista pavimentada de fàcil 
recorregut i desnivell baix, perfec-
tament adaptada a la modalitat de 
slow bike.Durant el 12è Subirats Tas-
ta’l el Museu d’Esperanto de Subirats 
va oferir visites guiades gratuïtes per 
a ampliar el ventall d’activitats que 
es podien realitzar durant la mostra.

Un total de 40 persones, de diferents 
parts de la comarca, com Santa Mar-
garida i els Monjos o Vilafranca, fins 

a ciutats veïnes com Vallirana, o de 
més lluny, com ara Tarragona, Mallorca 
o Itàlia, entre d’altres, varen passar per 
la Sala de Tast del 12è Subirats Tasta’l 
que l’organització va habilitar al res-
taurant Cal Saldoni. Durant la Mostra 
es va organitzar un tast guiat de ca-
ves prèmiun amb la col·laboració de 
6 cellers de Subirats: Eudald Massana 
Noya; el Mas Ferrer; Olivé Batllori; Su-
marroca; Fèlix Massana Ràfols i Cellers 
Carol Vallès. També es va realitzar un 
maridatge harmonitzat amb vins de 
Subirats i platets elaborats pels res-
taurants de la Mostra. El maridatge 
guiat, amb el nom de “Tasta Subirats”, 
va comptar amb la participació dels 
cellers: Albet i Noya, Covides i Oliver 
Viticultors, i els restaurants: Cal Ma-
tías, Cal Xim i Cal Blay. 

Botes pintades pels artistes de Su-
birats
L’oferta de les activitats complemen-
tàries d’aquesta edició van conviure, 
amb la presència de la resta d’expo-
sitors, on destaquem la mostra d’art 
dels artistes de Subirats, que van ex-
posar les seves obres. En aquest es-
pai, a més de conèixer els artistes i els 
seus treballs, es va pintar un mural i 
es va crear una enorme gerra per em-
magatzemar vi de manera artesanal, 
totes dues activitats van ser en direc-

te. Durant la Mostra es van exposar 
les botes pintades per alguns artis-
tes, obres úniques creades per l’oca-
sió que van criar l’atenció del públic 
assistent. A més, l’animació teatral 
de carrer ha estat un atractiu més 
per als visitants que han passejat pel 
centre de Sant Pau d’Ordal envoltats 
d’un ambient festiu i familiar. 

A la Sala Gran del Centre Agrícola de 
Sant Pau, es  va  celebrar el concert 
de Santa Cecília a càrrec de l’Escola 
de Música de l’Alt Penedès amb un 
gran nombre d’assistents que varen 
poder veure tots els conjunts instru-
mentals estables de l’escola i també 
l’orquestra de corda.

Cellers, restauradors, elaboradors i 
artesans van oferir els seus produc-
tes de proximitat i qualitat en una 
jornada en la qual es van  servir  més 
de 1.600 degustacions. 

Mercè Conesa Pagès, presidenta de la 
Diputació de Barcelona, va fer la in-
auguració del 12è Subirats Tasta’l  a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Subirats, on va elogiar l’esforç dels 
agricultors del Penedès en mantenir 
vius els paisatges naturals d’aquest 
territori, exemple de l’economia circu-
lar i de donar valor als productes que 
en sorgeixen. Tot seguit van fer la visi-
ta a diferents expositors de la Mostra, 
acompanyada  de l’alcalde Pere Pons, 
i un gran nombre d’alcaldes de la co-
marca.

Malgrat la pluja l’organització està 
molt satisfeta amb els resultats i ara 
espera la valoració dels expositors 
per plantejar la propera edició de la 
mostra. 

Regidoria
de Promoció
Econòmica

Fotografia: MR FerréFotografia: MR Ferré

Fotografia: Ita Boada
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Nova edició del taller de pares i mares 
La Regidoria d’Ensenyament 
ha organitzat, un any més, 
un taller adreçat a pares i 
mares que consta de vuit 
sessions. L’objectiu del taller 
és un espai de creixement 
personal on poder aprofun-
dir en la nostra personalitat, 
emocions i sentiments; per 

Regidoria
d’Ensenyament

aprendre a reconèixer les nostre necessitats, fomentar els 
nostre fortaleses, connectar amb el cos i les emocions, 
elevar el nivell de consciència, reconèixer els nostres li-
mita’ns a fi de poder relacionar-nos millor amb els altres 
i amb nosaltres mateixos.

Sota el lema “Si no t’agrada on ets MOU-TE!!... no ets un 
arbre”. Les sessions es realitzen en dissabte (22 d’oc-
tubre, 19 de novembre, 17 de desembre, 28 de gener, 
25 de febrer, 25 de març, 22 d’abril i 20 de maig i 3 de 
juny), de 17 a 20 hores, a l’Escola Subirats de Lavern. 

La formadora és la Patricia Andrés Monteagudo, psico-
pedagoga i logopeda col·legida i coach sistèmica.

El taller es complementa amb un servei d’acollida infantil 
gratuït per aquells pares i mares que han d’assistir acom-
panyats dels seus fills. 

En l’edició 2016/2017 hi participen 18 persones. 

L’Alcalde fa una xerrada a cicle superior
a l’escola Subirats de Lavern

L’alcalde de Subirats, el Sr. Pere Pons i Vendrell, ha visitat 
l’escola i ha fet una xerrada amb tot el grup de cicle su-
perior. Els alumnes de 5è i 6è estan treballant la política i 
la societat catalana. Amb la xerrada de l’alcalde han pogut 
consolidar els aprenentatges assolits a medi social. A més 
d’intentar entendre el per què de la situació política actual. 

L’alcalde ens ha explicat com es distribueix un ajuntament 

i ens ha convidat a que, quan ho desitgem, podem visitar 
el saló de plens de l’ajuntament de Subirats. 

Un cop ha conclòs la xerrada, els alumnes han fet una sèrie 
de preguntes a l’alcalde, qui s’ha mostrat interessat per les 
nostres inquietuds i ens ha parlat dels projectes de millora.

Des de l’escola agraïm la visita de l’alcalde.

Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Subirats i NEXES 

cions i sinergies amb altres ajuntaments i associacions per 
tal d’enfortir el teixit productiu i empresarial de l’entorn més 
proper. Les línies d’actuació de NEXES es resumeixen en 
serveis a les empreses, suport a emprenedors i estratègies 
de desenvolupament. 

Per a més informació es pot consultar el web http://www.
santsadurni.cat/promocio_economica o bé enviar un cor-
reu electrònic a promeco@santsadurni.cat

Des del gener del 2016 l’Ajuntament de Subirats i el 
Centre de Serveis a les Empreses Nexes de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní tenen signat un conveni de col·laboració 
per a la prestació de serveis per a facilitar l’accés a perso-
nes emprenedores i a empreses. NEXES promou i facilita 
recursos, programes i projectes per potenciar col·labora-
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Racó de les Llars

Ja ha arribat la tardor, és el temps de les castanyes, ja ha 
arribat la tardor, ja no farà més calor…
Així és com comença la cançó de la tardor, i es que la 
tardor és una època de canvis. Canvis tant  a nivell am-
biental com a les nostres llars d’infants. 
Els nens i nenes per aquestes dates ja acostumen a estar 
adaptats completament a la llar i coneixen tant els espais 
de la llar com els companys i educadores, llavors la ma-
nera de treballar es converteix en més fluida i agradable. 
A les llars d’infants de Subirats en encanta descobrir els 
canvis ambientals que el nostre entorn experimenta de 
forma vivenciada i donar continuïtat a les tradicions més 
nostrades, en aquest cas, explicant el conte de la Castan-

yera i celebrant la Castanyada. Hem de tenir en compte 
que ens trobem en un entorn privilegiat, on observar 
els efectes que aquesta estació té en els nostres boscos 
i vinyes és d’allò més fàcil i per aquest motiu sortim de 
les llars per presenciar l’espectacle de colors que ens 
regalen.
Experimentem amb els fruits de la tardor com la magra-
na, el caqui, la carbassa, el moniato..., anem a buscar 
pinyes, sentim el crec-crec de les fulles a l’aixafar-les  i 
ens ho passem d’allò més bé a la mateixa vegada que 
aprenem coses noves.

Les educadores de les llars d’infants municipals

Racó de les Escoles

PROJECTE PATI
A l’Escola Subirats de Lavern hem iniciat aquest curs el 
Projecte Pati, un projecte llarg que té com a objectiu fer 
una transformació del pati actual. A l’escola pensem que 
els espais d’esbarjo han de ser un reflex del projecte 
educatiu, amb espais que proporcionin experiències ge-
neradores d’aprenentatge i on s’hi fomentin valors. 

Tot i que la intenció és que el canvi sigui gran, amb la 
creació de nous espais, els primers canvis que hem fet 
han estat les caixes del pati: actualment hi ha la caixa 
del circ, amb material de malabars, la caixa dels jocs de 
taula, amb jocs de taula populars i d’altres de més nous 
i la caixa del sorral, amb tot de material per al sorral. 
Cada dia, a l’hora del pati, es treuen les caixes al pati 
i els alumnes agafen lliurement el material que desit-
gen. L’única premissa que se’ls dóna és que el material 
s’utilitzi correctament i vetllin per un bon manteniment 
d’aquest.

Poc a poc les noves propostes han anat restant prota-
gonisme a la pilota i al jocs de pista per donar pas a 
noves habilitats compartides amb els companys. Aquest 
és només el primer pas en la transformació del nostre 
pati. Hem creat la comissió de pati, formada per famílies 
i mestres, que ja estan treballant per anar creant nous 
espais de joc. Els alumnes de l’escola han aportat les 
seves idees i inquietuds i han fet algunes propostes que 
la Comissió està estudiant.

Lavern aposta per tenir un pati plenament educatiu on 
s’hi visquin jocs i relacions amb dinàmiques plenament 
vives.

Escola Subirats de Lavern
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Patrimoni cultural de Subirats

En cada edició de la revista “Tot Subirats” trobareu la descripció d’un bé del nostre 
patrimoni cultural. 

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

Regidoria
de Cultura

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

Masia Can Rovira de la Serra

UBICACIÓ
Ubicació: Al Carrer d’en Rovira
(Sant Pau d’Ordal)     
Àmbit: Patrimoni immoble   
Tipologia: Edifici   
Ús actual: Habitatge   
Titularitat: privada 

CLASSIFICACIÓ
Estil: Moderna   
Segle: XVII 
Estat de conservació: bo 

DESCRIPCIÓ                   
Masia de planta quadrada, amb 
planta baixa i dos pisos, ara restau-
rada, amb coberta a dues vessants i 
un cos adossat a la dreta amb teu-
lada a un sol vessant, on hi ha el 
portal d’entrada, en arc de mig punt 
fet de maó. L’obra de l’edifici és de 
pedra irregular lligada amb morter. 
Destaca, al nivell de les golfes, les 
tres finestres emmarcades amb maó; 

la del centre lleugerament més gran 
que les laterals. Enmig de les dues fi-
nestres del primer pis hi ha un exvot 
de ceràmica vidrada amb la represen-
tació de Sant Isidre.

Al seu costat, la masia té adossat un 
edifici eclèctic, amb façana de compo-
sició simètrica, amb balcons als pisos 
i coronament amb balustrada i frontís 
semicircular amb un escut de les qua-
tre barres com a decoració. Al frontís 
de les finestres presenta esgrafiats, 
baranes de ferro forjat. Al seu davant 
hi ha uns jardins amb un pou.
És la seu de les Caves Rovira-Riba.

HISTÒRIA
La masia antiga és de finals del segle 
XVII, conserva documentació antiga. 
L’edifici eclèctic és de la segona mei-
tat del segle XIX.
El llibre III d’Isidre Mata del Racó es 
refereix en diferents cites a la nissaga 

familiar dels Rovira - Serra. L’obra 
cita a Guilera de la Serra quan es 
refereix a l’any 1591, l’any 1797 
el relaciona amb Josep Rovira de la 
Serra i a Pau Rovira de la Serra l’any 
1724.

Carrer de Can Rovira

UBICACIÓ
Ubicació: A 400 metres al S de Sant 
Pau d’Ordal     
Àmbit: Patrimoni immoble   
Tipologia: Conjunt arquitectònic   
Ús actual: habitatges   
Titularitat: privada

CLASSIFICACIÓ
Estil: Moderna / Contemporània   
Segle: XVIII-XX 
Estat de conservació: bo 

DESCRIPCIÓ                   
Alineació de cases adossades en 
un sòl carrer, aïllat d’un nucli urbà. 

Destaca perquè les cases que el 
componen són d’una tipologia molt 
semblant, que defineix l’arquitectura 
popular i rural d’aquest territori. La 
tipologia més típica d’aquestes ca-
ses fetes de pedra per la tècnica de 
la mamposteria i arrebossades, és 
l’edifici entre mitgeres de dues plan-
tes amb la composició de la façana 
molt similar: sòcol a la base de pedra 
o morter; centrant la composició, la 
porta principal d’arc escarser i dues 
finestres a banda i banda a la mateixa 
alçada; al primer pis tres obertures, la 
del mig amb balcó i la resta finestres, 
els sostres són a doble vessant.

Observacions: al llarg del temps 
s’han reformat algunes cases 
d’aquest carrer, si bé la composició 
arquitectònica s’ha tendit a respec-
tar.

HISTÒRIA
Arran de l’expansió agrícola i demo-
gràfica del segle XVIII, fonamentada 
en el conreu de la vinya, van sorgir 
nuclis de cases de pagesos normal-
ment lligades a les terres d’una ma-
sia gran, en aquest cas Can Rovira 
de la Serra (veure fitxa). Es va crear 
així una mostra notable d’arquitec-
tura popular. 

Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats de la Diputació de Barcelona
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Carla Elias guanya el concurs d’idees per a la imatge 
gràfica dels “1.100 anys Castell de Subirats” 

L’autora de la imatge gràfica dels “1.000 anys Castell de 
Subirats” és la vilafranquina Carla Elias, que ha resultat la 
guanyadora del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament 
de Subirats. El concurs d’idees es va obrir a tothom i va 
aconseguir la presentació d’una seixantena d’obres. 

La Comissió dels “1.000 anys Castell de Subirats”, for-
mada per representats d’entitats culturals i folklòriques 

de Subirats, va ser el jurat en-
carregat d’escollir el logotip que 
encapçalarà tots els actes em-
marcats dins la commemoració 
d’aquesta fita. Al concurs s’hi van 
presentar també un nombre im-
portant de nens i nenes que van 
lliurar els seus dibuixos tal com 
s’establia a les bases del concurs.
Això va fer que el jurat decidís 
lliurar un premi entre tots ells 
com a categoria infantil. La guan-
yadora en aquesta categoria ha 
estat l’Alejandra E. Paz, de l’Es-
cola Montagut de Vilafranca del Penedès. 

La regidora Lluïsa Sueiro va lliurar els premis a les dues 
guanyadores. Tal com establien les bases del Concurs, a la 
Carla se li ha fet entrega d’un premi en metàl·lic de 300 
euros i per l’Alejandra, la Comissió va determinar un premi 
consistent en un paquet turístic de ruta en bicicleta elèctri-
ca vàlid per a la unitat familiar. 

Cavalcades de Reis a Subirats
Unes de les cites més importants que se celebren al nos-
tre municipi des de l’àmbit cultural són les Cavalcades de 
Reis, amb la col·laboració i el suport de moltes entitats. 
Un any més l’Ajuntament de Subirats dóna suport a les 
diferent Comissions de Reis que cada any organitzen les 
cavalcades amb tot l’esforç i dedicació que això suposa.  
SSMM els Reis Mags d’Orient visitaran els diferents nu-

Cicle de xerrades amb Quim Cervera
La situació social al món, el pluralisme religiós i la situació 
actual a Catalunya, van ser els tres primers temes presen-
tats per en Quim Cervera a Ordal aquesta tardor. Concreta-
ment les xerrades es van fer el divendres 30 de setembre, 
14 d’octubre i 18 de novembre a l’escola Montcau d’Ordal. 

En la primera es va tractar la situació social actual a nive-
ll general: canvis socials, econòmics, tecnològics, polítics, 
culturals...i la seva relació i conseqüències. En la segona es 
va exposar el tema del pluralisme religiós al món, especial-
ment a Europa i Catalunya. I en relació amb aquest tema es 

van tractar els fonamentalismes religiosos, la manipulació 
política de la religió i la necessitat del diàleg interreligiós. 
Finalment, en la tercera xerrada es va parlar de la situació 
actual a Catalunya: el moviment sobiranista i la relació amb 
els moviments socials. En total van assistir a les xerrades 
una seixantena de persones que van aprofitar cadascun 
dels dies per obrir debat entorn als temes exposats. El pú-
blic va destacar la capacitat didàctica del ponent i l’interès 
pels temes escollits. 

El cicle de xerrades continuarà a partir de febrer amb tres 
noves xerrades que en aquesta ocasió es faran al Centre 
Agrícola de Sant Pau d’Ordal. El 17 de febrer en Quim Cer-
vera exposarà el tema de la desigualtat i la pobresa; el 31 
de març la xerrada versarà sobre els interns i els centres 
penitenciaris; i finalment, com a cloenda del cicle, el 28 
d’abril es parlarà de voluntariat.

Les xerrades són obertes a tothom i des de la regidoria de 
Cultura s’anima a totes les persones del municipi a partici-
par-hi i a aportar-hi el seu punt de vista.

clis en quatre cavalcades: Can Batista – Can Cartó – Ca 
l’Avi, Can Rossell – El Pago – Cantallops - Sant Pau d’Or-
dal, Els Casots – Lavern i Ordal.

De ben segur que els Reis vindran carregats de regals 
pels nens i nenes de Subirats però sobretot repartiran 
il·lusió i emoció en la nit més màgica de l’any. 
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Estimulació cognitiva a través del joc amb
la Sílvia Almirall i la Montse Bueno,

membres de Llambrusca

De la mà de la regidoria de gent gran de l’Ajuntament de 
Subirats – i en el marc del programa de dinamització de 
gent gran de la Diputació de Barcelona – s’han fet dos 
tallers d’estimulació cognitiva de quatre sessions a través 
del joc ideats des de l’equip de professionals de l’entitat 
Llambrusca, en el seu apartat de suport a l’envelliment 

actiu. Aquestes actuacions s’han fet a Ordal i a Casablanca. 
Darrere d’un joc de taula, s’amaguen multitud d’avantatges 
significatives: es passa una bona estona, s’enforteix l’auto-
estima, es reforcen els vincles socials i s’ajuda a prevenir el 
deteriorament cognitiu.

El joc, doncs, és una de les nombroses maneres d’activar 
l’intel·lecte. I això nodreix el nostre trencaclosques vital, 
com també ho fa el fet de fer esport, mantenir una bona 
alimentació i uns hàbits de vida saludables. El joc, pel que 
sembla, multiplica molts dels beneficis que s’obtenen a 
partir de l’estimulació convencional.

En concret, el joc en persones de la tercera: genera alegria 
i benestar, redueix l’ansietat, estimula les funcions intel·lec-
tuals, promou la relació social, millora l’empatia, elimina 
tensions, fomenta l’aprenentatge, es reforcen valors tals 
com el sentit de justícia i companyonia, manté l’activitat 
psico-física, i enforteix l’autoestima.

III Jornada
“Compartim tot coneixent-nos”

El passat dimecres 26 
d’octubre, va tenir lloc a 
Capellades la III edició de 
Jornada “Compartim tot co-
neixent-nos”.

Es tracta d’una trobada, ja 

Regidoria de
Gent Gran

consolidada, on es donen cita els diversos casals de per-
sones grans de les agrupacions Penedès i Anoia, que 
formen part del Programa Envelliment Actiu de la Dipu-
tació de Barcelona. L’objectiu principal, com el seu nom 
indica, és compartir experiències, conèixer les persones i 
municipis que hi ha darrere de cada entitat, fer xarxa en 
persona, experiència molt enriquidora per tothom.

Enguany, Capellades ha estat el municipi acollidor. Més 
de 120 persones es trobaren a Cal Ponet.

Van acompanyar la Jornada, l’alcalde de Capellades, Aleix 
Aubert, el regidor d’Acció Social, Salvador Vives, la Cap 
dels Serveis de Suport als Programes Socials de la Dipu-
tació de Barcelona Yolanda Moragues, els Mossos d’Es-
quadra, i diversos regidors i alcaldes de les poblacions 
participants.

Al llarg de la jornada, es van dur a terme diferents acti-
vitats, organitzades per l’equip de tècniques dinamitza-
dores de les agrupacions acollides. En primer lloc, es feu 
donació d’un obsequi, gentilesa del Museu Molí Paperer 

de Capellades, al guanyador del concurs de logos del 
Projecte Dinamoxarxa. Seguidament, es realitzà una visi-
ta comentada al nou orgue de l’Església de Santa Maria, 
conduïda pel músic Jonatan Carbó, que deixà als oients 
molt satisfets. D’altra banda, es dugué una gimcana, on 
els participants havien de trobar diferents curiositats 
dels indrets de Capellades, amb la finalitat de conèixer el 
municipi acollidor.

També es van donar a conèixer les diferents destinacions 
de les gairebé 60 mantes solidàries, teixides pels usuaris 
del projecte de dinamització de gent gran amb la finalitat 
de ser donades a entitats socials on puguin tenir una 
utilitat. Concretament es van donar a la Fundació Amàlia 
Soler (Penedès), a la Fundació Àuria (Anoia) i a Càritas 
(Anoia).
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Musicoteràpia amb Roser Rios, Uri Vallès i Gemma Grau

Més de 50 persones han pogut assistir a les 6 sessions 
de musicoteràpia que s’han dut a treme aquesta tardor 
al municipi de Subirats organitzades dels del projecte de 
dinamització de gent gran de la Diputació de Barcelona i la 
regidoria de gent gran de l’Ajuntament de Subirats. 

La Roser Rios, l’Uri Vallès i la Gemma Grau, músics i tera-
peutes professionals han estat els encarregats de conduir 
les sessions.

En aquestes sessions els assistents han pogut tocar diver-
sos instruments, entre els quals el propi cos, cantar, ballar 

i fins i tot relaxar-se fins al punt d’adormir-se amb tota 
llibertat. Els maldecaps quotidiants han quedat fora de la 
sessió per deixar-se endur per la música convertint-la en 
una aliada de les bones sensacions i el descans mental. 
En general, la musicoteràpia contribueix a millorar l’estat 
emocional, a mantenir les capacitats funcionals i l’autono-
mia i per tant millorar la qualitat de vida. 

Des de la regidoria de gent gran s’està treballant per poder 
ampliar l’oferta de tallers de musicoteràpia que enguany 
s’han fet a Can Rossell, Can Batista, Lavern, Casablanca, 
Ordal i Sant Pau d’Ordal en forma de tast. 

I sí parlem en català amb 
en David Vila?

“I si parlem català?” és un llibre 
concís i fàcil de llegir que desper-
ta l’interès del lector envers les 
llengües en general i el català en 
particular. Trenca prejudicis, mites 
i rumors i engega el canvi cap a 
hàbits més saludables en l’ús de 
les llengües, des de la normali-
tat i sense complexes. Té un cost molt assequible, de 
només 5 euros amb la finalitat que esdevingui un llibre 
per regalar en qualsevol ocasió, ja sigui al veí, a la 
companya de feina o a l’amic invisible. 

El seu autor, l’economista i dinamitzador lingüístic Da-
vid Vila, membre de Tallers per la Llengua, va venir 
el dilluns 28 de novembre a Subirats a fer una doble 
presentació del seu llibre, a Can Rossell i a Ordal, que 
va esdevenir tota una classe de sociolingüística bàsica. 

El públic va inundar de preguntes i d’anècdotes molt 
il·lustratives la presentació, a la qual van assistir una 
trentena de persones. 

Prevenir furts i estafes 
amb la col·laboració dels 

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra 
encarregats de les rela-
cions amb la comunitat 
de la comissaria de Sant 
Sadurní d’Anoia van oferir 
un seguit de xerrades al 
municipi per tal de donar 
informació sobre robato-
ris i petites estafes, i mirar 
d’evitar-los. Concretament 
les xerrades es van fer el 
dilluns 19 de setembre a les 16 h a Els Casots i a Ordal, 
el dijous 29 de setembre a les 16 h a Can Cartró i a les 
17.15 h a Sant Pau d’Ordal i a Lavern i dilluns 26 de se-
tembre a les 10 h a Casablanca  i a Can Batista.

Les xerrades van ser molt didàctiques i els assistents van 
formular molts dubtes i preguntes que va fer que algunes 
de les xerrades s’allarguessin gairebé tres hores. A més a 
més, es va aportar informació important sobre situacions 
de furts i estafes viscudes que poden ajudar en el futur a 
evitar-les.

A banda de molts petits consells i trucs per evitar aquestes 
situacions de risc, o per minimitzar-ne les conseqüències 
en cas de trobar-s’hi, la recomanació general és trucar al 
112 a qualsevol hora del dia o de la nit, en cas de  sentir 
la més mínima sospita davant una situació sensible d’es-
devenir un perill.

Can Batista Can Rossell Lavern
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Una veïna centenària
a Can Cartró

El 24 de setembre la senyora Pilar Roca Gustems resident 
a Can Cartró complia els 100 anys d’edat. La celebració 
es va fer amb amics i família amb un gran dinar i des de 
l’ajuntament se li va regalar un ram de flors.
A més a més, la regidoria de gent gran, d’acord amb la 
família, va sol·licitar la medalla centenària que concedeix 
la Generalitat.

Malauradament, el passat dissabte 26 de novembre ens 
va deixar. 

Subirats a “Scaramouche”

El passat diumenge 4 de desembre un grup de 40 
persones del municipi de Subirats es van desplaçar en 
autocar a Barcelona per veure Scaramouche, el darrer 
musical de la companyia Dagoll Dagom.

L’obra una gran comèdia musical d’aventures, amor i 
revolució, va ser molt aplaudida. 

Èxit al cicle d’Educació Emocional per a Gent Gran
L’adopció d’hàbits i un estil de vida 
saludables permet evitar o retardar 
l’aparició de malalties i discapacitats 
al llarg de la vida de las persones. 

Els programes de promoció de la sa-
lut mental pretenen millorar-la i són 
una de les estratègies més eficaces i 
rendibles en l’àmbit de la salut públi-
ca. Els indicadors que ens marquen 
la millora són les competències cog-
nitives, conductuals i socials.

Quantum és una empresa de for-
madors professionals en l’àmbit de 
la psicologia que han desenvolupat 
per segona vegada al municipi de 
Subirats, un cicle de conferències 

sobre educació emocional. El primer 
cicle es va desenvolupar al nuclis de 
Casablanca, Can Rossell i Ordal.

La seva bona rebuda i crítica va fer 
que la regidoria de gent gran treba-
llés per poder repetir l’experiència a 
altres nuclis, i aquesta tardor s’ha po-
gut fer el cicle a Can Batista, a Can 
Cartró, a Lavern i a Sant Pau d’Ordal. 

El psicòleg Daniel Borrell ha estat 
l’encarregat de conduir les diverses 
conferències què han estat molt exi-
toses, superant les expectatives.

És per aquest motiu i pel benefici clar 
que aporta la formació i el treball en 

les emocions, que la regidoria de 
gent gran està organitzant noves 
activitats sobre emocions i gent 
gran per al 2017. 

Can Batista

Can Cartró Lavern Sant Pau
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Taller de reminiscència de la mà de Montse Bueno, 
membre de Llambrusca

La periodista i membre de l’associació Llambrusca Montse 
Bueno ha desenvolupat un total de 21 sessions de remi-
niscència repartides en 6 tallers als pobles de Can Cartró, 
els Casots, Lavern, Sant Pau d’Ordal,  Can Rossell i Can 
Batista, amb el suport de l’estimulació audiovisual. 

Basada en la reminiscència – tècnica que sosté que recor-
dar experiències, a més de fer treballar el cervell, estimula 
l’auto reconeixement i contribueix a mantenir la identitat 
– l’estimulació audiovisual intenta incidir també en la co-
municació i la socialització des de l’entreteniment. L’estruc-
tura de treball s’articula a partir de tot tipus de material 
evocador lligat a la pròpia experiència vital o bé a esdeve-
niments de caire generacional.

Tot plegat per intentar remetre als assistents a una sèrie de 
records que sovint són exposats i compartits des de l’emo-
ció i des del sentiment de pertinença a un època determi-
nada. Quan aquest exercici de reminiscència es concreta en 
allò quotidià és perquè es focalitza vers hàbits, activitats i 
fets que gairebé tots els membres d’una societat han expe-
rimentat o bé reconeixen com a part de la seva trajectòria 
vivencial. Tots, en més o menys mesura, hem anat al cine-
ma, hem anat a ballar, hem berenat, hem mantingut una 
higiene personal i domèstica, hem escoltat música, hem 
viatjat,…i hem arribat a posicionar-nos com a partidaris 

o detractors d’un 
e sdeven imen t 
històric, un fe-
nomen mediàtic 
o bé una moda 
i, per tant, te-
nim capacitat per 
aportar el nostre 
granet de sorra 
i, de pas, exerci-
tar sans costums 

Activitats de sensibilització i reducció de residus
previstes amb la Mancomunitat per al 2017

De cara al primer semestre del 2017 
hi ha previstes un seguit d’activitats 
encarades a sensibilitzar la població 
sobre la problemàtica dels residus i 
mirar de reduir els què produïm. 
D’entrada, els tècnics de la Manco-
munitat oferiran un seguit de xerra-
des què permetran als assistents a 
conèixer de primera mà quina ges-
tió es fa dels residus municipals, on 
van a parar, com es tracten i a què 
correspon el cost de la taxa d’es-
combraries. Les xerrades s’adreça-
ran especialment a persones què 
s’ocupen de la llar i a gent gran. 
Concretament, la xerrada arribarà a 
8 nuclis de població i es farà d’acord 
als dies i hores indicats a sota: 

Dilluns 20 de març de 2017
• A les 10 h al local social de Ca-
sablanca
• A les 11.30 h al casal de Can Batista

Dimarts 21 de març de 2017 
• A les 10 h al bar del local de Can 
Cartró
• A les 11.30 h al centre de Can Rossell

Dilluns 27 de març de 2017 
• A les 10 h (lloc a determinar) Lavern
• A les 11.30 h a les escoles velles de 
Sant Pau d’Ordal

Dimarts 28 de març de 2017 
• A les 10 h a la sala del Patronat de 
Els Casots
• A les 11.30 h (lloc a determinar) Or-
dal
D’altra banda, es faran un seguit de 
tallers encarats a donar una segona 
oportunitat a diversos materials que 
normalment anirien a la brossa des-
prés del seu primer ús, com ara el 
suro, el cartró, l’alumini, l’oli de cui-
na... Ens els tallers aprendrem a trans-
formar aquests materials en agulles 
de pit, braçalets i collarets de bijute-
ria, objectes de decoració, sabó, etc. 
El calendari serà el següent (suscepti-
ble de patir modificacions): 

TALLER JOIERIA 1 
• Dilluns 3 d’abril a les 11.30 h a Can 
Batista
• Dijous 6 d’abril a les 17.15 h a La-
vern

TALLER JOIERIA 2 
• Dilluns 24 d’abril a les 11.30 h a 
Can Batista
• Dijous 27 d’abril a les 16 h a Can 
Cartró

TALLER DE FORJATS 
• Dilluns 8 de maig a les 10 h a 
Casablanca
• Dilluns 15 de maig a les 18.30 h 
a Ordal
• Dilluns 22 de maig a les 11 h a 
Sant Pau d’Ordal 

TALLER DE SABÓ 
• Dilluns 29 de maig a les 10 h a 
Casablanca

TALLER DE PAPER  
• Dilluns 4 de maig a les 17.15 h 
a Lavern
• Dilluns 15 de maig a les 16 h a 
Els Casots
Finalment, el municipi disposarà de 
l’exposició SOS planeta al llarg del 
mes d’abril i maig i se n’està estu-
diant la ubicació. 

com ara són l’expressivitat, la gestualitat, l’argumentació…
Una gran avantatge d’aquesta tècnica és que no impor-
ten tant els recursos o aptituds que un pugui mostrar a 
l’hora d’interactuar amb els altres com el propi fet de fer-
ho. Deixar-se anar, tant a l’hora de rememorar com en el 
moment d’intervenir, proporciona un inestimable estímul 
cognitiu i emocional que beneficia a tots els participants.

Les sessions, seguides per un total de 45 persones, han 
rebut una molt bona valoració i des de la regidoria de 
gent gran s’està treballant per poder desenvolupar noves 
actuacions en el futur. 

https://escoltador.wordpress.com/2016/10/07/la-reminis-
cencia-quotidiana-irromp-al-municipi-de-subirats/



EKA ARNAN FERRIS   
03/02/2016
SANT PAU D’ORDAL

LLUC SELLÉS CHAMORRO  
11/02/2016
ORDAL

GUIM EDO MIGUELAÑEZ  
03/04/2016
ORDAL

ONA GALIMANY DELGADO  
03/06/2016
CA L’AVI

ROC PUIG CANALES   
21/06/2016
SANT PAU D’ORDAL

LLUC MASACHS RAVENTÓS  
28/07/2016
SANT PAU D’ORDAL

GONZALO DEL CASTILLO MIÑANA 
02/09/2016
URB. CASABLANCA

ANA DEL CASTILLO MIÑANA  
02/09/2016
URB. CASABLANCA

UNAI LÓPEZ CUJÓ   
22/09/2016
URB. CASABLANCA

Benvinguts a Subirats!
L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 24 nens i nenes nascuts al nostre municipi en 
2016. 

És el nostre desig compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits subiratencs 
i subiratenques.

La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn familiar i arribar a tots els racons del municipi. 
Creiem que celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança és una tasca de tota la societat.
Des d’aquí felicitem a les famílies i us donem la benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge tenen 
sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor. 

(Aquest són els nens i nenes nascuts fins el dia 30 de novembre de 2016, data en que s’ha tancat 
l’edició de la revista. Els nascuts després d’aquesta data i fins al 31 de desembre sortiran al proper 
número de la revista municipal.)

CESC CASAS CARTRÓ   
08/01/2016
ELS CASOTS



ÀLEX FERNANDEZ NOGALES  
19/01/2016
LAVERN

MARTÍ MARCÉ BLAS   
29/01/2016
ORDAL

GUIM EDO MIGUELAÑEZ  
03/04/2016
ORDAL

LEO GUERRERO CUADRADO  
25/04/2016
LAVERN

AINA ROJAS FARRÉ   
02/06/2016
CA L’AVI

LLUC MASACHS RAVENTÓS  
28/07/2016
SANT PAU D’ORDAL

AINARA ALMODÓVAR MONTAÑÉS 
04/08/2016 
ORDAL

JOAN TORNÉ MATA   
11/08/2016
LAVERN

UNAI LÓPEZ CUJÓ   
22/09/2016
URB. CASABLANCA

AINA COLS BOADA   
23/11/2016
SANT PAU D’ORDAL

PAU FONTANET MARISCAL
24/11/2016
ORDAL

CESC CASAS CARTRÓ   
08/01/2016
ELS CASOTS
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Aules d’estudi

Regidoria de
Joventut

Al mes d’octubre es van iniciar les 
aules d’estudi assistides, una inicia-
tiva que el Subijove ja va impulsar 
durant el darrer trimestre del mes 
passat.

Donada la seva valoració positiva, 
aquest projecte continua donant co-
bertura cada dilluns i dimecres de 
17:00 a 18:30 al Servei Jove (Ordal) 
durant el curs 2016/2017.  

Aquesta és una activitat de suport 
acadèmic dirigit a tots i totes les jo-
ves de Subirats que estiguin cursant 
la ESO. El que es treballa és el suport 
en aquelles matèries que més costa 
als joves, esdevenint així un espai de 
reforç però també temes de planifica-
ció, tècniques d’estudi adequades al 
que cadascú necessita, preparació per 
als treballs i exàmens, tècniques de 
relaxació i concentració, ús i domini 

SERVEI JOVE DE SUBIRATS

Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00
Adreça: Av Barcelona s/n, ORDAL 
Telefon de contacte: 628 264 481/ 93 817 97 16

de l’ordinador i recerca de la infor-
mació si ho necessiten....

Les inscripcions es poden realitzar a 
l’Ajuntament de Subirats o al Subijo-
ve. El cost d’aquest servei és de 36 
euros trimestrals i s’han de pagar 
en efectiu en el moment de la ins-
cripció. Per a més informació, podeu 
trucar al 628 264 481 a l’atenció 
de la tècnica de joventut. 

Cursos de Formació 2017
Des de l’Oficina Jove i el Servei de 
Joventut del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès s’impulsaran diversos 
cursos amb titulació oficial de cara 
a l’any 2017. 

· Curs de Carretoners/es Frontal
· Curs de Monitors/es de Lleure

· Curs de Manipulador/a d’aliments
· Curs de Premonitors/es de Lleure
· ACTIC bàsic/mitjà 

Aquest any hi ha novetats! Hi ha cur-
sos en modalitat online i altres pre-
sencials, a més a més també s’ha in-
corporat un dels Cursos de Monitors/

es de Lleure en horari intensiu pel 
que es podrà realitzar.

Per a més informació i realitzar les 
inscripcions,  podeu adreçar-vos a la 
pàgina www.dinamo.cat i de forma 
presencial al Servei Jove de Subirats 
o Oficina Jove de l’Alt Penedès.  

Treball
Garantia Juvenil 
Ja coneixes el programa de Garantia 
Juvenil? 

Si ets jove, tens entre 16 i 29 anys i 
en aquests moments no estàs ni es-
tudiant ni treballant, independent-
ment dels teus estudis i experiència 
laboral pots inscriure’t de forma gra-
tuïta a Garantia Juvenil.

Aquest programa et permetrà acce-
dir a diverses ofertes que poden ser 
o no per la teva zona i segons el teu 
perfil, interesos i necessitats. 

• Formació
• Ofertes de feina
• Període de pràctiques
• Orientació laboral
• Assessorament a l’emprenedoria

Si hi estàs interessat/da, pots adreçar-
te al Servei Jove de Subirats o bé a 
l’Oficina Jove ubicada al Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès.
Et facilitarem tota la informació que 
necessitis,  t’acompanyarem en el pro-
cès d’inscripció i et donarem suport 
en el  seguiment.  

Espai feina
Si ho necesites, al Servei Jove també 
podem donar-te un cop de mà en 
la recerca de feina! Assessorament 
i Orientació laboral en la creació del 
currículum, cartes de presentación, 
eines per a la recerca laboral, visua-
lització del mercat laboral, cartellera 
amb ofertes laborals municipals i 
comarcals… No dubtis en demanar 
cita prèvia i passar quan ho neces-
sitis.
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Regidoria 
d’Igualtat i
Ciutadania

Actes 25 de novembre
En el ple del passat 18 de 
juliol es va aprovar per una-
nimitat de tots els partits 
amb representació política a 
l’Ajuntament de Subirats una 
moció per l’eradicació de la 
violència masclista. Entenem 
que la violència masclista no 

és un problema que afecta només a l’àmbit privat, sinó 
que és un problema estructural d’origen sociocultural 
que exigeix un canvi de mentalitat i de conducta.

Des de l’Ajuntament reafirmem el nostre compromís 
com a institució per lluitar contra aquesta veritable xacra 
social i perquè es condemni qualsevol manifestació de 
violència contra les dones, des de les més subtils a les 
més evidents. Hem de lluitar perquè la nostra societat 
sigui un exemple d’igualtat i perquè els valors en els 
quals eduquem als nostres infants, futurs adolescents i 
adults estiguin basats en el respecte mutu i no en la dife-
renciació per raó de gènere. Hem de prendre consciència 
de les nostres actituds, del nostre llenguatge, evitar els 
estereotips que pel fet de ser home o dona ens marquen 
diàriament. El primer acord d’aquesta moció era penjar 
una pancarta amb el lema: “Subirats, lliure de violències 
masclistes, per una societat feminista i igualitària”.

El passat 25 de novembre dins els actes que es van rea-
litzar per commemorar aquest dia es va penjar al balcó 
de l’Ajuntament aquesta pancarta, que vol transmetre 
el nostre compromís contra la violència masclista i vol 
conscienciar a tots els habitants de Subirats de la neces-
sitat de lluitar contra qualsevol tipus de violència cap a 
les dones.

L’Ajuntament de Subirats estrena web 
municipal i Portal d’entitats 

En el marc del 12è Subirats 
Tasta’l l’Ajuntament de Su-
birats va presentar la nova 
pàgina web municipal. 

A través del Portal d’Entitats de Subirats totes les en-
titats del municipi que ho sol·licitin podran crear el seu 
propi web i tenir una presència constant a la xarxa. Les 
entitats que ja tenen pàgina web pròpia també podran 
vincular-se al Portal.

L’accés al Portal es pot fer a través de la pàgina web mu-
nicipal www.subirats.cat o bé directament al subdomini 
http://entitats.subirats.cat.

En el primer trimestre de l’any 2017 es posarà en marxa 
la formació a les entitats per tal que aquelles que ho 
desitgin puguin fer ús d’aquesta nova eina.  
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Regidoria de
Participació
Ciutadana

La nova web presenta un canvi d’imatge que la conver-
teix en una pàgina més moderna, dinàmica i funcional i el 
més destacat, que s’adapta a tots els dispositius gràcies 
al seu disseny “responsive”. 

La informació s’ha reorganitzat per tal que sigui més fàcil 
trobar allò que es busca i gràcies als accessos directes, el 
ciutadà pot moure’s de manera molt més intuïtiva. 

El Portal d’Entitats 
El Portal d’Entitats és una eina que la Diputació de Bar-
celona posa al servei dels municipis per a dinamitzar i 
enfortir el seu teixit associatiu com a base de les seves 
polítiques de participació ciutadana.

El Portal és un entorn web basat en un generador de 
portals que ofereix la possibilitat de crear un número 
il·limitat de portals de manera automatitzada, que com-
parteixen un model de dades comuns i que generen al 
mateix temps un portal col·lectiu. El Portal d’Entitats neix 
per ser l’aparador i el punt de trobada de tot allò que fan 
les entitats i associacions subiratenques.
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Regidoria de
Benestar
Social

Ajuts per arranjaments a les llars i ajudes 
tècniques, destinades a gent gran i

persones discapacitades

Des de  l’any 2015 l’Ajunta-
ment de Subirats, ha conso-
lidat aquesta actuació amb 
l’objecte de concedir ajuts 
econòmics per alleugerir la 

despesa de les persones majors de 65 anys amb un 
grau de dependència reconegut segons la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència 
(grau I, II o III) o una discapacitat igual o superior al 
33% (segons certificat de discapacitat de la Generalitat 
de Catalunya).

Aquest any 2016, s’han atès 11 sol·licituds. D’aques-
tes, s’han aprovat 15 ajuts econòmics destinats a les 
despeses originades per les obres d’arranjament de les 
llars habituals de les persones grans amb dependència  
o discapacitades, i en ambdós casos, amb dificultats de 

Beques municipals

Com cada any per donar resposta a les dificultats detec-
tades al municipi, afavorir la igualtat d’oportunitats i ga-
rantir que les necessitats tant dels infants com d’aquelles 
persones que es troben en una situació més vulnerable 
puguin quedar cobertes, s’han tornat a convocar les dife-
rents línies de beques municipals.

Les beques municipals pretenen alleujar el cost econòmic 
de les activitats que representen un benefici per al desen-
volupament tant dels infants com de les persones que per 
les seves circumstàncies ho puguin necessitar.

Les dues línies de beques que s’han plantejat per a les al 
curs 2016/2017 són:

Beques escolars municipals:

Aquesta línia de beques es va iniciar el curs 2009/2010 
en detectar que van desaparèixer les beques d’altres ad-
ministracions i encara hi havia dificultats econòmiques im-
portants per part de les famílies. Es en aquest moment 
que des de l’Ajuntament s’aposta per obrir una línia de 
subvencions per donar resposta a les famílies del municipi
Al llarg del temps s’han anat adaptant les bases a la rea-
litat del moment per tal d’arribar a l màxim de població 
possible, mica en mica s’han anat ampliant tant els supò-
sits per obtenir beca, com el pressupost que s’hi destina 
per part de l’Ajuntament.

mobilitat per tal de millorar les condicions d’accessibi-
litat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, que han 
estat  realitzades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 
d’octubre de 2016.

Han estat objecte d’aquests ajuts: l’adaptació de banys, 
plataforma pujaescales... I també, s’han aprovat ajuts per 
a les despeses originades per l’adquisició d’ajudes tèc-
niques que facilitin el desenvolupament de l’autonomia 
i millorin la qualitat de vida dels destinataris, que han 
estat realitzades de l’1 de gener 2012 al 31 d’octubre 
de 2016.

Aquests ajuts han consistit en bonificacions per a com-
prar llit articulat, matalàs antiescares, cadira de rodes, 
caminador, trapezi, cadira de dutxa i tractaments especí-
fics vinculats amb la discapacitat que pateix la persona 
sol·licitant.

En la convocatòria 2016/2017 s’han recollit un total de 
29 sol·licituds, el que correspon a 50 infants del municipi.
De les sol·licituds entregades se n’han aprovat 20 sol·lici-
tuds, i les 9 restants han quedat excloses per no complit 
amb els criteris establerts en la convocatòria.

L’Ajuntament ha destinat a aquesta convocatòria un total 
de 4.641 euros repartits entre els 36 infants bonificats.

Beques per a la pràctica esportiva:

Amb la intenció de fomentar la practica esportiva i els hà-
bits saludables entre les famílies del municipi tot garantint 
la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit, l’any 2013 es 
van iniciar al municipi les beques per a la pràctica espor-
tiva.

A aquesta convocatòria es poden acollir tant infants me-
nors de 18 anys, com persones grans o amb discapacitat 
que practiquin esport per prescripció facultativa i que els 
representi una millora en el seu estat de salut.

Enguany s’han recollit un total de 9 sol·licituds, que cor-
responen a 16 infants  i un adult del municipi. De totes les 
sol·licitud presentades, se n’han aprovat 6 i les 3 restants 
s’han denegat per no complir amb els requisits establerts 
en la convocatòria, destinant a aquestes beques un total 
de 1.000 euros.
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Regidoria de
Sanitat

Campanya de vacunació de la grip
a Subirats

Des de la Regidoria de Sa-
nitat de l’Ajuntament de 
Subirats el passat dia 24 
d’octubre, es va iniciar  la 
campanya de vacunació con-
tra la grip a Catalunya amb 
l’objectiu fonamental d’evi-

tar les complicacions d’aquesta malaltia en les persones 
amb problemes de salut crònics, d’edat avançada o altres 
condicions que les fan especialment susceptibles.  És la 
mesura de prevenció fonamental per prevenir aquest vi-
rus i les seves complicacions.

Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó 
cal vacunar-se cada any, ja que la vacuna es prepara per 
protegir contra els virus que arribaran aquell hivern. El 
període ideal per fer-ho són els mesos d’octubre i no-
vembre (tot i que la vacunació també es pot realitzar fora 
d’aquest període) i el seu efecte dura un any. La vacuna 
s’elabora a partir de virus gripals morts; per això mai no 
pot produir la malaltia. Cal tenir en compte que protegeix 
contra la grip, però no contra el refredat comú (no hi 

ha vacunes contra el refredat) ni contra altres infeccions 
respiratòries víriques.

Les persones a les quals els està indicada la vacuna 
poden adreçar-se i  rebre-la gratuïtament al seu centre 
d’atenció primària de salut, del  municipi de Subirats.

La campanya de vacunació va tenir una participació del 
90%. Per més informació  podeu consultar en aquest 
enllaç del departament de Salut de la gencat.cat.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/g/grip/grip/va-
cunacio/
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Apropa’t a la diversitat
El darrer diumenge 27 de novembre, d’11 a 15 hores, la 
plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal va acollir la dotzena 
edició d’una de les mostres de vins, caves i productes de 
la terra més importants de la comarca.

La plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal va ser, altre cop, 
l’escenari escollit per celebrar el 12è Subirats tasta’l, una 
mostra que acull els vins i caves que ofereixen els cellers 
més importants de Subirats, així com la gastronomia i 
l’artesania local. Parlant de gastronomia, dins del pro-
jecte “Apropa’t a la diversitat”, gestionat des de Serveis 
Socials, per la dinamitzadora Asmae Abriouel, hi va haver 
una parada on els habitants magrebins de Subirats van 
presentar els seus dolços més coneguts del Marroc.

La parada aquesta va tindre molts visitants de diferents 
punts de la comarca, entre els quals la visita de la presi-
denta de la Diputació de Barcelona Mercè Conesa i Pagès 
junt amb l’alcalde de Subirats Pere Pons i Vendrell, la 
regidora de Serveis Socials, Àngels Pinyol i alguns mem-
bres del nostre Ajuntament.

Dintre el projecte “Apropa’t a la diversitat” que el porta 
la dinamitzadora Asmae Abriouel hi ha previst fer vàries 
tallers i activitats durant aquest curs 2016/2017 junt 
amb les escoles del nostre municipi.

Més endavant i pels pròxims números de la revista “Tot 
Subirats” informarem d’aquestes activitats acordades.
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Subirats destinació turística per als autocaravanistes
Durant els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre els mem-
bres de l’Associació Catalana d’Autocaravanistes va dema-
nar permís per instal·lar durant un cap de setmana més de 
12 autocaravanes a l’esplanada que serveix d’aparcament 
al conjunt monumental del Castell de Subirats. Un nombre 
de 30 persones varen realitzar sortides per la muntanya i 
visites culturals pel municipi, algunes d’elles organitzades 
a través de l’Oficina de Turisme de Subirats. El programa 
d’activitats es va dividir en dos dies, el dissabte al matí, es 
va realitzar una sortida a peu fins al Montcau, el segon cim 
més alt de la serralada amb 573 m, pel camí van descobrir 
l’avenc d’Ordal, un dels espais més bonics de Subirats. A 
la tarda, acompanyats dels guies del Castell, la Montse i 

l’Ignasi, el grup va fer la visita guiada al Castell de Subirats 
i Santuari de la Mare de Déu de la Font Santa.Diumenge, 
van agafar el camí a peu que uneix el Castell i el poble de 
Torre-Ramona, en arribar al nucli medieval, l’ Anna Mes-
tres, guia turística, els hi va donar la benvinguda i junts 
van fer la visita del Palau Gralla, la Confraria del Cava, 
l’Església de Sant Joan Sesrovires i el taller de la pintora 
Cathrine Besburg. 

Subirats és el municipi més extens de la comarca, i compta 
amb un paisatge de vinyes i un patrimoni rural desconegut 
i molt interessant. Des de fa anys, el municipi treballa per 
atreure el turisme d’autocaravanes i ofereix espais singu-
lars a través de col·laboracions amb cellers del municipi, 
com ara; Cava Guilera,  Albet i Noya, Eudald Massana Noya, 
entre d’altres i restauradors i hotelers, com el Sol i Vi. Amb 
el nom “L’Encant de Subirats”, els autocaravanistes de vi-
sita pel Penedès poden gaudir d’un espai per passar la 
nit envoltats de vinyes. Els reptes de futur són impulsar 
l’apertura de la primera àrea de servei i pernoctació per 
autocaravanes a Subirats amb tots els serveis  bàsics, un 
projecte que s’ha començat a treballar des del consistori i 
que serà una realitat en els pròxims anys.

Nou horari d’hivern a l’oficina de Turisme
S’ha modificat l’horari d’atenció 
al públic a l’Oficina de Turisme de 
Subirats. 

A partir de l’15 d’octubre, l’oficina 
tancarà a les quatre de la tarda, 
dues hores abans que durant els 

mesos d’estiu. Així doncs, els horaris seran de dimarts a 
divendres de 9 a 16 h, els dissabtes de 10 a 16 h, i els 
diumenges i festius de 10 a 14 h.

Aquest horari està en funcionament des de l’15 d’octubre 
fins al 31 de març de 2017.

Regidoria de
Turisme

Subirats participa en una taula rodona 
sobre experiències municipals en l’ús de 

la bicicleta elèctrica 
Dins del programa de ces-
sió de bicicletes elèctriques 
per la mobilitat sostenible i 
el canvi climàtic, la Diputació 

de Barcelona ha lliurat una bicicleta elèctrica al Patronat 
de Turisme i el va convidar a participar en una taula ro-
dona sobre experiències municipals en l’ús de la bicicleta. 
El tècnic de turisme, acompanyat  per la regidora, va ex-
plicar l’experiència de Subirats en el foment del turisme 
sostenible, el projecte del hub de bicicletes elèctiques, i 
les rutes de cicloturisme. Durant l’acte, que va tenir lloc 
al Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, altres ajun-
taments, com Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès i 
Torelló, també van explicar les seves experiències en l’ús 
de la bicicleta per a diferents tasques en els seus munici-
pis. En acabar les presentacions es va obrir un debat amb 

preguntes i es va fer 
una sessió informativa 
als usuaris de les bici-
cletes, per explicar-nos 
el seu funcionament i 
manteniment.

Tot seguit, l’acte de 
lliurament de bicicletes 
es va traslladar davant de l’edifici del Rellotge, on 103 
municipis i entitats locals varen rebre un total de 201 
bicicletes elèctriques.

L’acte va concloure amb una foto de família acompan-
yats del diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Va-
lentí Junyent.
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Subirats present en la Nit del Turisme 2016

El passat 27 de setembre de 2016, la 
Generalitat de Catalunya va celebrar 
al Museu Nacional d’Art de Catalun-
ya (MNAC) el Dia Mundial del Turis-
me. Com cada any, aquesta celebració 
es va convertir en un reconeixement 
a l’excel·lent feina del sector turístic 
català que ha convertit Catalunya en 
una destinació turística líder a nivell 
internacional.

Aquests premis es lliuren amb l’objec-
tiu de fer un reconeixement a aquells 
projectes turístics que ajuden a po-
sar en valor els recursos i actius de 
Catalunya, oferint noves experiències 
als consumidors o fent-ho de forma 

responsable i innovadora. Subirats va 
ser-hi present a través de la Presiden-
ta del Patronat de turisme, la senyora 
Àngels Pinyol. Durant la nit, el M. Hble. 
Sr. Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya, acompanyat 
per l’Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller 
d’Empresa i Coneixement, va lliurar 
els Guardons del Turisme de Catalun-
ya 2016. En finalitzar, coincidint amb 
l’Any de la Gastronomia i l’Enoturis-

me, es va voler retre un homenatge 
als cuiners i professionals del gremi, 
veritables protagonistes de la gastro-
nomia catalana. Per aquesta raó, una 
àmplia representació de professionals 
membres de Col·lectius de Cuina, de 
Cuina Catalana, de restaurants amb 
estrelles Michelin i de la xarxa Slow 
Food van ser presents a l’acte.

A Subirats trobem grans professionals 
del sector del turisme i de la gastro-
nomia que lideren projectes respon-
sables i innovadors i que fan que la 
destinació turística de Subirats cada 
vegada més sigui un referent.

Al web http://act.gencat.cat/catalun-
ya-dia-mundial-del-turisme trobareu 
el vídeo-resum de la jornada, així com 
els vídeos dels premiats amb els Guar-
dons del Turisme de Catalunya 2016 
i una selecció de fotografies de la nit. 

Subirats transforma el seu Patronat de Turisme en un 
Consell de Turisme

Fruit dels canvis existents en la nova legislació, el Patro-
nat  Municipal de Turisme de Subirats s’ha de dissoldre a 
finals d’any i modificar les seves característiques. A partir 
del 2017, els recursos destinats a turisme es gestiona-
ran directament des de l’Ajuntament, amb l’objectiu de 
guanyar transparència i control financer de la despesa. 

Els temps canvien i cal apostar per un nou model de 
gestió, tot i això es mantindrà el seu funcionament sense 
canvis significatius en la seva orientació de treballar en 
la promoció turística del municipi mitjançant la partici-
pació, la implicació i la responsabilització dels múltiples 
actors del turisme. Per això, el govern crearà un consell 
de turisme per garantir la participació que donarà veu als 
representants del sector.  Actualment hi ha reunions per 
definir el reglament que tindrà validesa a partir de l’1 de 
gener de l’any vinent. 

Fen un viatge en el temps, arribem a l’any 2001, any 
que es va aprovar la creació del Patronat Municipal de 
Turisme de Subirats, una iniciativa que va sorgir del sec-

tor privat i que el govern municipal creà amb l’objectiu 
d’establir sinèrgies amb les empreses del municipi i po-
sar en marxa estratègies de promoció turística conjuntes 
a Subirats. 

Durant tots aquests anys, diverses persones de sensibi-
litats diferents han treballat junts pel municipi assolint 
els objectius de posicionar Subirats com a destinació 
turística de qualitat. En els primers anys de vida es van 
crear alguns productes i serveis, com per exemple, l’Ofi-
cina de Turisme de Subirats, el Festival de Música a les 
vinyes, el Mercat del Préssec d’Ordal o les Rutes Vitiviní-
coles de Subirats. Productes i serveis que enguany s’han 
consolidat i que es preparen per afrontar els nous reptes 
de futur amb optimisme i treball.

Les darreres paraules d’aquest article van adreçades a 
dirigir un sincer agraïment a totes les persones que han 
passat pel patronat durant els seus 15 anys d’història i 
han deixat la seva empremta. A tots ells moltes gràcies.
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Coral Llebeig
Després de molt de temps de assajar  el conte de “La ra-
teta”, de moment l’hem aparcat.

El diumenge 13 de novembre es va anar a Cervelló a cantar 
la missa per acomiadar al mossèn que canvia de parròquia.

El concert de Nadal aquest any es farà el dilluns dia 26 de 
desembre per Sant Esteve, a les 18:30 h., al Centre Agrí-
cola de Sant Pau d’Ordal.

LA CORAL LLEBEIG US DESITJA UNES BONES FESTES DE 
NADAL

Informació facilitada per la Coral Llebeig

Agraïment a l’Ajuntament de Subirats  
Aquest any 2016 s’ha dut a terme  
l’arranjament de la capella de Sant 
Sebastià, s’han tapat unes esquerdes, 
s’ha pintat dins i fora i s’ha realitzat la 
col·locació de noves persianes i repin-
tat les portes i les finestres.

El treball s’ha dut  a terme  per l ‘Ajun-
tament de  Subirats. El nostre  agraï-
ment   per la feina feta de la conserva-
ció  del  petit patrimoni  del poble de 
Ca l’Avi.

Informació facilitada per
Josep Anton Ferrer

Festa Major de Ca l’Avi
El passat 21,22 i 23 d’octubre dins els actes de la festa major del 
poble de Ca l’Avi, va tenir lloc la celebració del 10e aniversari dels 
nostres gegantons i Teresa i Salvador.

Acompanyats per familiars, amics i amb el nostre patró Sant Se-
bastià, tots acompanyats amb l’assistència de Mossèn Albert. 

Tots junts vam fer una processó amb els gegants de Lavern, Can 
Batista, Ordal i els nostres gegantons, Salvador i Teresa,  fins a la 
pista poliesportiva juntament. Després dels balls de presentació 
de les colles de gegants per commemorar el 10e aniversari, el 
cap de colla dels gegantons de Ca l’Avi va dedicar una cançó a la 
Teresa i al Salvador, i a tot el públic en general, sota el títol PAIS 
PETIT, dedicat també, al petit poble de Ca l’Avi.

L’acte va finalitzar amb un aperitiu per a tots els assistents i van 
donar les gràcies a tots per la seva col·laboració.

Informació facilitada per Josep Anton Ferrer 
cap de colla Gegantons de Ca l’Avi
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Jubilació de la Maria Jesús de l’escola Montcau d’Ordal
Aquest mes d’octubre 
s’ha jubilat la Maria 
Jesús, mestra de l’es-
cola Montcau des de 
fa 24  anys. La Maria 
Jesús va arribar a Or-
dal, per compartir tasca 
amb la Charo, a l’anti-
ga escola d’Ordal, al 
carrer del parc. Durant 

els nens i nenes de l’escola va obsequiar-li un dibuix dedi-
cat a ella. Els mestres li fan fer un obsequi molt especial, a 
part d’altres: La placa de l’antiga escola signada per tots 
els alumnes i exalumnes que havien passat per la seva 
classe, la qual cosa va fer-li una especial il·lusió, ja que 
el regal representava emportar-se per sempre una petita 
part de l’escola i tot el que representa. Els pares i mares 
de l’escola també li van fer entrega de diferents obsequis i 
un poema dedicat a la seva persona.

Durant l’acte, la Maria Jesús, molt emocionada, va agrair 
a tots el poder haver estat tants anys en aquesta escola, 
educant nens i nenes que ara porten els seus fills de volta 
al Montcau, passant de fills a pares. Un cicle de la vida que 
l’ha enriquit i li ha donat moltes satisfaccions. Va acabar 
explicant un conte molt bonic als nens i nenes que omplien 
el menjador, i l’AMPA es va encarregar de cloure la festa 
amb un berenar per alumnes i exalumnes, fent d’aquesta 
celebració una festa molt especial per a tots.

Informació facilitada per l’Ampa de l’escola Montcau

50è aniversari Gegants d’Ordal
El passat 4 de juny els Gegants d’Ordal van fer la cele-
bració oficial del seu 50è aniversari, 50 anys d’història 
que començaren per la Festa Major de l’any 1966. Van 
voler compartir aquesta efemèride amb uns bons amics: 
tots els gegants del municipi; els Gegants de Ca l’avi, els 
Gegants de Can Batista i els Gegants de Lavern. Amb 
tots ells els uneix una molt bona amistat que s’ha anat 
incrementant des de la Trobada Comarcal de l’any 2009.
L’acte va començar amb una cercavila pels carrers del 
poble, seguida d’uns breus parlaments per part de la co-
lla d’amfitrions. Després dels balls pertinents, van cloure 
l’acte amb un sopar multitudinari de les colles i amics del 
poble, amb més de dos-cents assistents.

Després d’un sopar molt agradable, va arribar el torn 
dels agraïments per part del president de la colla, a tots 
els que, en una o una altre època, han format part dels 
gegants d’Ordal. També va haver un altre moment molt 
emotiu: una retransmissió d’un missatge de Mossèn Jo-
sep, fundador dels gegants, que no va poder assistir a 

l’acte per motius de salut però que no va voler passar 
per alt una festa tant especial. Enmig d’un respectuós 
silenci, va fer emocionar a molts dels assistents. Alguns 
dels fundadors també van expressar els seus records 
dels anys de glòria dels Gegants d’Ordal.

L’acte es va cloure amb un Ball de Gralles a càrrec del 
grup Inxanetes. Va ser una festa molt lluïda i que van 
gaudir-la totes les entitats assistents del municipi i el 
poble d’Ordal.

Informació facilitada pels Gegants d’Ordal

tots aquests anys, ha passat per la direcció, la secretaria 
i sobretot, la tutoria d’Educació Infantil, des de P3 fins a 
P5. Han estat una bona colla d’anys compartint feina amb 
mestres diferents i generacions de nens i nenes, coneixent 
pares, mares i avis i formant part de la historia col·lectiva 
del poble.

Des de l’escola, s’ha volgut fer un petit reconeixement a 
la seva professionalitat, dedicant-li un petit homenatge de 
part del claustre, pares i mares, AMPA i nens. Se li va pre-
parar una tarda sorpresa al menjador de l’escola, on tots 
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Casa família el Cenacle
El  dia 24 de setembre a “Casa Família el Cenacle” es 
va celebrar la festa familiar anual, a l’aire lliure. Amb 
nombrosa participació de familiars, amics i cuidado-
res/s del Centre.

L’acte va es va iniciar amb un parlament de benvinguda 
i tot seguit hi va haver un esplèndid concert d’havane-
res a càrrec del grup XATÓ.

Mn. Josep Raventós i Imma Serrano obrint l’acte 

Després del concert hi va haver un aperitiu i un record de la festa 
per a tots els assistents.

Informació facilitada per
la Fundació Mossèn Josep Raventós

Sortides d’estiu a la
residència Font Santa

ANEM A VISITAR EL JARDÍ DEL OCELLS I
PASSEM UN MATÍ A LA PLATJA

Com cada any realitzem unes sortides a l’estiu i aquest any 
2016, vam anar al Jardí del Ocells els dies 12 i 26 d’agost, 
i també a la platja els dies 5 i 19 d’Agost.  

Es van realitzar dues sortides al Jardí dels Ocells degut a 
la gran afluència de residents que hi van voler assistir. Allà 
van poder veure gran diversitat d’ocells, interactuar amb 
ells i observar els diferents colors i formes que tenien. A 
més també ens van acompanyar en la visita dos burrets 
que els nostres residents van poder pentinar i acariciar. 

Van anar-hi dues vegades durant el mes d’agost ja que a 
molts dels residents els hi agrada poder gaudir de la platja 
i compartir una estona d’esbarjo en un indret diferent al 
que estan habituats.

Van poder jugar amb l’aigua, la sorra i passar una bona 
estona en un ambient distès i relaxat.  

Als residents els hi agrada molt poder participar d’aquesta 
activitats en l’exterior, interactuar amb en altres ambients 
i participar de la vida en la comunitat. D’aquesta manera, 
durant tot l’any anem setmanalment a la piscina i a la bi-
blioteca, on aprofitem per a fer una volta pel mercat muni-
cipal i integrar-nos en l’entorn més pròxim. 

Anem a la platja de Vilanova i la Geltrú

Visitem el Jardí del Ocells de Moja

Informació facilitada per
la Fundació Privada Pro Minusvàlids Castell de Subirats
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Sopar del préssec
El passat dissabte 12 de novembre 2016, l’Associació de 
Productors del Préssec d’Ordal va celebrar el VI Sopar de 
Cloenda de la Temporada del Préssec.

Va servir per donar per finalitzada la temporada del Prés-
sec d’Ordal i iniciar el nou període d’aquesta fruita dolça 
conreada a Subirats i part d’Avinyonet. 

Convocats pel President de l’Associació de Productors del 
Préssec d’Ordal, Josep Ràfols, hi van assistir a la celebració 
l’Alcalde de Subirats Pere Pons, la Regidora de Turisme 
Àngels Pinyol i el Regidor d’Agricultura Sr. Carles Morga-
des. 

El sopar va reunir als productors i familiars d’aquests, al 
restaurant Cal Xim de Sant Pau d’Ordal (Subirats) i va ser-
vir per fer balanç de la darrera temporada del préssec.

Una temporada 2016 amb poques pluges, això ha fet que 
la mida de la fruita hagi estat més petita, però s’ha man-
tingut la qualitat.
I on la presència de senglars ha malmès alguns camps de 
préssecs. 

Al  finaltizar el sopar, el President de l’Associació, Josep 
Ràfols va voler agrair en nom de tots els productors, al 

senyor Josep Mª Olivella Rosell, per l’entusiasme en el cul-
tiu del Préssec d’Ordal i fer reconeixement de la seva tas-
ca com a President de l’Associació durant 10 anys, obse-
quiant-lo amb una petita rèplica de l’escultura del Préssec 
d’Ordal, dissenyada per l’escultor Josep Massana.

Després de les paraules del President, el senyor Alcalde, 
Pere Pons va  agrair a tots els productors la seva gran 
tasca en fer créixer aquesta “marca” tan reconeguda com 
és el Préssec d’Ordal arreu de l’àmbit geogràfic. I va incen-
tivar a que les noves generacions s’interessin a continuar 
aquest cultiu i d’aquesta manera garantir la continuïtat del 
Préssec d’Ordal, en el territori.

Informació facilitada per
l’Associació de productors de préssec d’Ordal

Parades del bibliobús Montau 2017

  LAVERN        ORDAL  SANT PAU

Gener     19          12, 26       18

Febrer    2, 15            9, 21     1, 15

Març  2, 16, 30           9, 23  1, 15, 29

Abril     27            6, 20       26

Maig  11, 25            4, 18    10, 24

Juny   8, 22         1, 15, 29     7, 21

Juliol   6, 20          13, 27                5, 19

Agost      

Setembre  7, 21          14, 28                6, 20

Octubre   5, 19             26                4, 18

Novembre       2, 16, 30           9, 23   15, 29

Desembre   14           7, 21      13

HORARIS 
Ordal i Lavern: dijous alterns,
d’11 a 13.30 hores
Sant Pau: dimecres, cada
15 dies, de 16 a 19 hores
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Agraïment a l’Àngel Martínez
Aprofitant la difusió municipal de la revista Tot Subirats i 
en nom de la Colla gegantera de Lavern i de tots els veïns i 
veïnes de Lavern, volem agrair públicament l’ajut de l’Àngel 
Martínez en la magnífica tasca d’haber pintat la cara del 
gegantó que hem fet i dedicat a l’Enric Sendra,  i també la 
restauració pictòrica dels nostres gegants Senderet i Ade-
laida. 

L’Àngel Martínez és fill de Cervelló i va venir a viure a Subi-
rats ara fa una colla d’anys amb la seva família. Professio-
nalment imparteix docència a l’Escola Superior de Disseny 
i Art de Barcelona “La Llotja” i ha participat en multitud de 
projectes artístics i solidaris. 

Si voleu veure la seva magnífica obra pictòrica, així com les 
seves múltiples col·laboracions, us animem visitar la seva 
pàgina web www.angelmartinez.cat.
Moltíssimes gràcies Àngel! Informació facilitada per la Colla gegantera de Lavern

1er Tast de Vins Ordalenc
El passat dissabte dia 19 de novembre, l’Ateneu Orda-
lenc es va vestir de gala per rebre i delectar a una cin-
quantena de participants, de totes les edats, amb el 1er 
Tast de Vins Ordalenc. Va ser un tast ple de matissos, 
olors i sabors amb les explicacions del Josep i la Meritxe-
ll Raventós que ens van mostrar i descriure les diferents 
varietats de vins blancs, rosats, negres  i caves de la 
nostra comarca.

Properament farem un taller de fotografia que impartirà 
el Cristian Pons i també sessions de pintura de la mà 
del pintor Angel Martínez. Encara no hi ha data de inici, 
però us podeu posar en contacte per mail per demanar 
informació a: ateneuordalenc@hotmail.com Informació facilitada per l’Ateneu Ordalenc

L’associació Subigran canvia la seva junta
El passat dissabte 19 de novembre es 
va fer l’assemblea anual de socis de 
l’associació de la gent gran de Subi-
rats. Subigran. A més a més d’aprovar 
l’exercici econòmic i fer un repàs de 
les activitats dutes a terme, la reunió 
va servir per aprovar el canvi de jun-
ta. L’entitat havia quedat coixa amb la 
defunció del Sr. Amadeo Esteve, qui 
havia estat al capdavant de l’entitat 
els darrers anys, juntament amb el Sr. 
Arseni Alsina i altres socis membres 
de la Junta. 

La nova junta està integrada per la 
senyora Conxita Edo i el senyor Pere 
Olivella de Sant Pau d’Ordal, la sen-

yora Carme Batet de Can Batista, la 
senyora Dolors Martí de Can Cartró i 
la senyora Carme Mateu de Can Bas. 
Els socis del Subigran encapçalats per 

la nova junta s’encarregaran de pro-
posar les noves activitats de l’entitat 
i de seguir agrupant la gent gran de 
tot el municipi en aquestes. Des de la 
regidoria de la gent gran de l’ajunta-
ment de Subirats es felicita els nous 
membres que encapçalen l’associació 
així com a tots els socis què la fan 
possible, molt especialment als socis 
col·laboradors que s’encarreguen de 
fer de representants a cada nucli, i es 
convida a totes les persones grans de 
Subirats a formar part d’aquesta ex-
cepcional associació. 

Informació facilitada per
l’Associació Subigran

Membre de la nova Junta de l’Associació de 
gent gran de Subirats
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L’ADF de Subirats implanta un sistema de vigilància
forestal, amb càmeres de videovigilància 

Fa uns dos mesos que des de l’ADF 
de Subirats controlen la massa fores-
tal del municipi gràcies a sis càmeres 
de videovigilància situades en punts 
estratègics que els permeten tenir vi-
sió en temps real

El sistema, pioner a la comarca, es 
coordinarà en un futur amb la Fede-
ració d’ADF Penedès Garraf  per tal de 
monitoritzar en temps real diferents 
massissos forestals.

De moment, s’han instal·lat aquestes 
6 càmeres que transmeten les imat-
ges en directe via internet i que po-
den ser observades des qualsevol dis-
positiu amb connexió a internet com 
pot ser un telèfon mòbil, una tauleta 

El sistema seria similar al de les càmeres de control de 
trànsit. La principal complicació ha estat trobar connexió 
a la xarxa d’internet i de subministrament elèctric en els 
punts que es consideraven òptims per a la vigilància. En 
aquesta qüestió va ser important la col·laboració de Wifi 
Penedès.

Es preveu que aquesta xarxa es pugui anar estenent per 
tot el territori de l’àmbit del Penedès i Garraf  de cara a 
l’estiu de l’any que ve, si la prova pilot d’enguany funciona 
bé, amb la idea d’actuar el més aviat possible si es detec-
ten signes d’incendi. 

o un ordinador.

El sistema permet conèixer l’estat real del foc i de les con-
dicions climàtiques i per tant fer també una activació dels 
operatius necessaris més ajustada a les necessitats. A més, 
permet controlar tant la vesant de l’Ordal com la de Sant 
Sadurní al mateix temps.

Aquest sistema ja està en funcionament i ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Subirats i Wifi 
Penedès, a més dels voluntaris de l’ADF que han dedicat 
el seu treball i esforç per ajudar a cobrir el cost econòmic 
dels equips. Informació facilitada per l’Agrupació

de Defensa Forestal de Subirats

XX Premis de prevenció d’incendis forestals, 26-11-2016, Vic
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A continuació esmenem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal. 

Si esteu interessats a consultar l’acta complerta de les sessions del Ple, entreu al web municipal www.subirats.
cat/plens-municipals. 

SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL 2 DE MAIG DE 2016

1.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 25 de 

gener, 7 de març i 4 d’abril de 2016

Després de posar-les en consideració dels assistents a 

la sessió, les actes de les sessions assenyalades resten 

aprovades per unanimitat, amb l’esmena assenyalada.

2.- Aprovar la convocatòria pels 3rs Premis Castell 

Subirats

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

3.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora mu-

nicipal Maria Cinta Tabueña

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CIU, PSC i ERC i  TRES ABSTENCIONS del 

grup APS-CUP.

4.- Aprovar el text refós del document “Modificació 

puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Subirats. Correcció de dades i definició de paràme-

tres”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CIU, PSC i ERC i  TRES ABSTENCIONS del 

grup APS-CUP.

5.- Moció que presenta l’equip de govern “El món 

local en contra de l’acord entre la unió europea i 

l’estat de Turquia”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT

6.- Moció que presenta l’equip de govern per dema-

nar que la Minurso (Missió de les Nacions Unides pel 

referèndum al Sàhara occidental)  assumeixi compe-

tències en drets humans

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT

7.- Moció que presenta l’APS-CUP, “Fem un pas més 

cap a la independència, sense por”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per TRES VOTS A FAVOR, manifes-

tats pel grup APS-CUUP, SET ABSTENCIONS dels grups de 

CIU i ERC, i  UN EN CONTRA del grup PSC.

8.- Moció que presenta ERC, “Procediment de regu-

larització cadastral”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa no s’aprova per DOS VOTS A FAVOR, manifes-

tats pel grup ERC, TRES ABSTENCIONS del grup APS-CUP 

i  SIS EN CONTRA dels grups CIU i PSC.

9.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’al-

calde des de la darrera sessió plenària.

El Ple en queda assabentat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL 30 DE MAIG
DE 2016

A.1.- Sorteig públic dels membres de les meses elec-

torals per a les eleccions Generals del 26 de juny de 

2016.

El Ple en queda assabentat.

SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL
DE 2016

1.- Aprovar l’acta de la extraordinària del 30 de 

maig de 2016
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Després de posar-la en consideració dels assistents a la 

sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per 

unanimitat.

2.-Aprovar el Compte General del Pressupost exerci-

ci 2015 de l´Ajuntament i Patronat de Turisme

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU I PSC, i CINC ABSTENCIONS, dels grups 

d’ERC i CUP.

3.- Aprovar l’ Inventari  de bens de l’Ajuntament de 

Subirats  i del Patronat de Turisme de l’any 2015

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5  del 

Pressupost 2016 de l’Ajuntament de Subirats

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU I PSC, i CINC ABSTENCIONS, dels grups 

d’ERC i CUP.

5.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 1  del 

Pressupost 2016 del Patronat de Turisme de Subi-

rats 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS, del 

grups de la  CUP.

6.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribu-

cions especials per les obres del barri de La Guàrdia 

i establir la quarta i última quota

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

7.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a 

Subirats per a l’any 2017

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS, del 

grup de la  CUP.

8.- Aprovar inicialment del document de “Modifica-

ció puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-

pal de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de 

sòl urbà”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

9.- Aprovar l’acta de delimitació entre Subirats i Ge-

lida 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

10.-Proposta presentada pels grups municipals de 

CIU i PSC de rebuig als atacs del govern espan-

yol contra la llei de mesures urgents per afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

11.- Moció que presenta pels grups municipals per 

la eradicació de la violència masclista.

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT

12.- Moció que presenta pels grups municipals de CIU 

i PSC en suport al banc d’ADN per les identificacions 

dels desapareguts a la guerra civil

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

13.- Moció presentada pels grups municipals de CIU 

i PSC donant suport al Manifest “Ara Rodalies”

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

14.- Moció presentada pels grups municipals de 

ERC, CIU I PSC donant suport al desplegament de la 

fibra òptica

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

15.- Moció presentada pels grups municipals APS-

CUP i ERC donant suport als ajuntaments investigats 

per l’audiència nacional, i de suport al dret a decidir-

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

16.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per 

l’alcalde des de la darrera sessió plenària

El Ple en queda assabentat.
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SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
19 DE SETEMBRE DE 2016

1.- Aprovar les actes de la sessions ordinàries dels 

dies 2 de maig de 2016 i 18 de juliol de 2016

Després de posar-les en consideració dels assistents a la 

sessió, les actes assenyalades resten aprovades per una-

nimitat.

2.- Aprovar definitivament projecte urbanització 

Muntanya Rodona

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

3.- Aprovar inicialment l’estudi d’alineacions del 

PAU-12 de Lavern

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Aprovar la valoració dels terrenys afectats per la 

separata del projecte de la Urbanització Muntanya 

Rodona

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU,PSC, i CUP i DUES  ABSTENCIONS, del 

grup d’ERC.

5.- Donar a conèixer les actuacions portades a ter-

me en la delimitació de terme entre Subirats i Sant 

Sadurní

Conclòs el debat, els regidors resten ASSABENTATS 

6.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’al-

calde des de la darrera sessió plenària

El Ple en queda assabentat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA 
EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2016

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del ple de la 

corporació del dia 19 de setembre de 2016 

Amb les observacions indicades s’aproven per UNANIMI-

TAT.

2.- Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de 

Crèdits núm. 7  del Pressupost 2016 de l’Ajuntament 

de Subirats

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per CINC VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU i PSC, i CINC ABSTENCIONS dels grup 

d’ERC i CUP.

3.- Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de 

Turisme de Subirats

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Aprovar provisionalment la modificació de les or-

denances fiscals del 2017

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, 

i la mateixa s’aprova per CINC VOTS A FAVOR, manifestats 

pels grups de CiU i PSC, i CINC  ABSTENCIONS, del grups 

de la CUP i d’ERC.
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Benvolguts veïns i veïnes:
Llegim amb estranyesa certs escrits referents a la vida mu-
nicipal on s’exposen dades i comentaris respecte a l’acció 
del govern municipal que no són certs, han estat manipu-
lats de forma grollera, o porten a la confusió. Ens sobta 
que des de l’oposició es faci un ús tan “partidista” dels 
problemes d’algun particular por sobre el bé comú, d’ac-
cions que, encertades o no, corresponen al govern i no 
a l’oposició, i menys si no es cerca l’ interès general i es 
busca la confrontació.
Si entenem la política com la consecució del bé comú, co-
rresponen al govern municipal els encerts i els desencerts, 
i és responsabilitat d’aquest govern la priorització de les 
inversions i les principals línies d’actuació per a la millora  
del municipi, a l’actualitat i a curt i mig termini. Cert és 
que cal buscar el màxim acord i consens, però es fa difícil 
quan hi ha algú que no vol veure més enllà, i no prioritza 
l’interès general.
És per això, que no entenem certes afirmacions de repre-
sentants de partits, que han estat a govern, i que ara són 
expressament contraris a actuacions que ells mateixos ha-
vien promogut.
La falta de coherència i, en ocasions, d’educació, és un fet 
que constatem i que us volem fer arribar. Hem de prendre 
consciència que, més enllà d’on estiguem situats, si a go-
vern o a l’oposició, es governa per a tothom, no per a cap 
interès partidista o personalista. Intentem governar per a 
la millora i el benestar general dels veïns i veïnes, i sota 
aquesta màxima ens trobaran, buscarem l’acord i el diàleg. 
Malauradament, a vegades, des del govern s’ha de dir que 
no es pot assolir una despesa, encara que es cregui que 
l’actuació sigui necessària. Altres governs la van assolir i 
ens van portar a una situació límit.
L’oposició té molta feina a desenvolupar i no consisteix 
únicament en remarcar als plens municipals les queixes de 
tal o qual veí, que també. Cal treballar sobretot  per l’in-
terès general del municipi, ser més alt de mires i aportar 
propostes.
Tots els veïns i veïnes saben perfectament on i amb qui 
han de contactar amb l’equip de govern, per transmetre 
qualsevol consulta, queixa o suggeriment, també amb 
l’oposició, però gestionin si us plau amb el benentès de 
l’interès general, i no busquin només la confrontació.
Considerem que no és de rebut, estar a favor quan go-
vernem i no estar-ho quan estem a l’oposició, davant el 
mateix problema. Si us plau! I la coherència?
Als polítics, i tots ho veiem com a ciutadans, els hi demanem 
rigor, coherència i honestedat. I potser una característica poc 
valorada avui en dia: bondat. Si som bones persones tras-
passarem aquesta qualitat a totes les nostres accions i amb 
la intel·ligència necessària podrem portar a terme l’objectiu 
de millorar el municipi transversalment. No només millorar 
l’accés a un nucli determinat, o el carrer de casa vostra, sinó 
la vostra i la nostra forma d’entendre’l i viure’l.

La pau entre veïns i veïnes és fonamental i és un bé que 
hem de valorar i procurar no malmetre-la. Des de la di-
ferència hi ha moltes formes de gestionar i fer política, 
però no oblidin el rigor, podem o poden estar equivocats, 
però siguem honestos. 
Us demanem un esforç i debat ideològic, perquè aques-
ta convivència no es vegi malmesa i demanem a part de 
l’oposició que estigui molt al cas dels seus comentaris i 
actituds que només ajuden a la crispació i no a la bona en-
tesa del veïnatge. Fer oposició, i vostès ja haurien de tenir 
experiència, no és fer demagògia ni dir mentides, es pot 
fer oposició amb honestedat i defensant un ideari, o apor-
tant idees per una millor gestió i aconseguir el bé comú. 
Vostès van tenir la seva oportunitat, siguin més rigoroses, 
i aprofitin les seves fortaleses que segur que les tenen.

Partit DEMÒCRATA.CAT
A nivell de partit, dir que la nostra formació esta en un  
procés de transformació. Molts venim de Convergència, 
però d’altres s’han afegit des de altres formacions al nou 
partit que vol ser un referent de futur, la nova centralitat a 
Catalunya, el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya.
Ha sigut molt difícil que el govern espanyol ens deixés 
registrar el nom, i els estatuts d’un partit que en els seus 
objectiu està l’aconseguir la independència de Catalunya, 
mai fins ara cap partit ho havia manifestat en els seus ob-
jectius, i el govern espanyol entén que atempta contra la 
unitat d’Espanya, i per això ha fet el possible per no deixar 
que el partit es registrés.
Volem ser un nou referent, conservar allò que va  portar 
de bo Convergència en el seu moment, per adequar-nos a 
les noves maneres de fer política, molt més participatius, 
amb uns objectius clars i promovent la política de país, 
som un sol poble.
Quan siguem independents ja amb tota la llibertat, serà 
l’hora de definir i matisar les opcions politiques, però ara 
toca no confondre’s, els partit unionistes ho tenen molt 
més clar i treballen junts. Treballem  plegats per un objec-
tiu comú.

¡Llegó el comandante y mandó parar!
Per acabar, com a demòcrates no entenem com hi ha for-
ces a Catalunya que defensen la figura de Fidel Castro, 
podem entendre que en el seu moment liderés un aixeca-
ment militar per una causa justa, però la seva democràcia 
no va arribar mai, va ser nul·la, no va permetre el sufragi, 
la participació del poble i va esdevenir una dictadura, una 
autarquia que ha empobrit al poble cubà. 
No pot ser un referent per cap demòcrata, ni per cap país 
que cerqui la seva llibertat.
Esperem que finalment s’obri un nou escenari de demo-
cràcia, esperançador, i es posi fi al regim soviètic de la re-
volució, de la decadència que aquesta dictadura ha portat 
al poble cubà.

Quan algú vol canviar la realitat

Grups Municipals



Grups Municipals

40

Amb unes poques línies volem posar sobre la taula tres 
temes que són mostra d’un estil i una forma de fer que 
pensem que cal transformar. En aquest sentit, fem autocrí-
tica perquè potser no hem estat prou incisius com a opo-
sició. Tot i que celebrem que s’hagi convocat per primera 
vagada la tant reclamada comissió de Poble, lamentem 
que a nivell de participació real i transparència, seguim 
en formes de fer de finals del segle passat, també en les 
relacions govern-oposició que ens obliga a seguir uns rols 
i un esquemes mentals que pensem que cal superar.
 
La plaça de Lavern
A la plaça de Lavern, arran de la revisió de les cotes i 
alineació dels carrers ha ressorgit un tema mal resolt del 
POUM. De fet, a Lavern pensem que no és l’únic tema mal 
resolt perquè es va planificar més en funció de càrregues 
i beneficis dels promotors que en pensar en el poble i 
les necessitats. Però sobre la plaça de l’ateneu hi havia 
segurament una pressió especial per ser una promesa 
electoral d’aquelles que es fan cada quatre anys però no 
s’acaben complint. El cas és que en un ple just abans de 
les eleccions, davant de la pressió d’alguns veïns, el tema 
va quedar sobre la taula amb el compromís de treballar-lo 
i fer un debat sobre el sector PAU 6. Aquest debat encara 
l’esperem mentre l’alcalde desembarca el dissabte 20 a 
Lavern amb tot de projectes que el seu partit va proposar 
i que ha col·locat en pressupostos sempre prometent que 
es farien uns debats que com sabem mai arriben. Davant 
del conflicte es practica la dissuasió abans que escoltar i 
debatre i fer partícips la resta del consistori i els més afec-
tats que són el conjunt de veïns del poble.
 
El punt de desaigua d’autocaravanes
Amb bon criteri de promoció turística es va promoure que 
les autocaravanes podien aparcar i pernoctar a les caves 
del municipi però es veu que s’habilitarà un punt pel canvi 
d’aigües al costat de l’escola Sant Jordi. Partint del fet que 
oferir un espai per autocaravanes al nuclis és un tema que 
també portem en programa, des del primer moment hem 
demanat que es miressin alternatives ja que el lloc triat no 
ens sembla el millor espai. Pensem que cal evitar el trànsit 

de vehicles en un carrer just a l’entra-
da de l’escola i alhora no volem hi-
potecar d’entrada uns terrenys reser-
vats a equipaments escolars (com va 
passar amb el consultori de Lavern). 
Mentre el tema segueix avançant, en 
aquesta zona d’equipament escolar 
s’ha habilitat i senyalitzat un aparca-
ment pel mercat del préssec (quan es 
va dir al Ple que no s’estava fent cap 
aparcament), s’ha demanat subvenció 
per fer la parada d’autocaravanes i de 
les demanda d’alternatives per part 
de la oposició res de res.  A veure si 
en colem una altre i tal dia farà un any.
 
Habitatge i joventut
Des que les noves regidores de l’APS-CUP hem entrat a 
l’Ajuntament, des del govern se’ns ha instat a donar pro-
postes sobretot, en matèria de joventut i en matèria d’ha-
bitatge. Resulta que ens és impossible separar un tema de 
l’altre ja que la reivindicació del jovent de Subirats és que 
vol un habitatge digne i no haver de marxar cap a Vilafran-
ca del Penedès o a Sant Sadurní.

No hi ha habitatges en lloguer assequible, el jovent marxa, 
la nostra població envelleix. Volem que Subirats tingui un 
relleu generacional i hi ha una gran quantitat d’habitatges 
buits. Fins aquí coincidim. On ja no coincidim és alhora de 
treballar en les nostres propostes ja que o ens les dene-
guen o ens diuen que s’ho miraran algun dia, però aquest 
dia no arriba mai, com amb altres propostes que hem fet, 
per exemple la dels pressupostos participatius. 

En nombroses ocasions (a través de les ordenances fiscals, 
propostes al ple, catàleg de la Diputació...), les regidores 
hem posat especial èmfasi en que cal que l’Ajuntament 
prengui mesures perquè les persones que tinguin habi-
tatges buits es vegin motivades a posar-los en lloguer i 
perquè els habitatges buits que són propietat de bancs 
tinguin una impost o una taxa especial per tenir-los buits. 
Algunes de les mesures que vam proposar van ser fer un 
cens dels habitatges buits que hi ha al nostre territori, que 
l’Ajuntament fes alguna mena de mediació o oferís facilitats 
per a la sortida a lloguer dels habitatges que no s’utilitzen 
intentant que els propietaris s’adonin de la importància 
que tenen els seus habitatges i de la problemàtica que té 
Subirats. Estaria bé la creació d’una partida pressupostaria 
en el sentit d’estudiar un pla d’habitatge que asseguri a 
les pròximes generacions viure al nostre municipi. 

Seguirem treballant en aquesta direcció.
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Quan et presentes a les eleccions municipals adquireixes 
uns compromisos que mai has d’oblidar, compromisos 
amb un veïnat que ha dipositat la confiança en tu, compro-
mís amb les entitats municipals i en definitiva compromís 
amb tu mateix i als teus valors.

Creiem que aquest compromís per part del govern socio-
convergent està en hores baixes. Estem convençudes que 
no dediquen el temps que es van comprometre a dedicar 
a aquest municipi, ni tant sols l’alcalde. Encara recordo una 
pregunta que em va fer un regidor de govern a principi de 
legislatura quan els vaig qüestionar al respecte. Em va dir 
qui li pagaria les hores extres, en cas de fer-les? Li vaig re-
cordar que hi ha una motivació major que els diners quan 
entres en el mon polític, LA VOCACIÓ. 

Per què diem tot això? Ens estem trobant amb mol-
tes queixes per part del veïnat  per la falta de presència 
dels regidors/es i alcalde. No només costa de trobar-los 
a l’ajuntament sinó que tampoc contesten a les trucades, 
correus o instàncies que es fan.

Des del grup d’ERC Subirats recollim setmanalment una 
sèrie de queixes i que així fem saber a l’equip de govern 
en els plens o reunions mantingudes amb ells. 

• La nostra estimada Gent Gran
Ens entristeix enormement sentir com es queixen perquè 
tenen la sensació que ningú els escolta o que les seves 
necessitats no son ateses. Creiem que es mereixen tota la 
atenció i admiració ja que son un gran pilar per nosaltres. 
Actualment a Lavern hi ha dos punts d’emergència, un a 
la zona esportiva i un altre a Cal Almirall. També comptem 
amb el punt d’emergència del polígon de Can Bas, per cert 
en aquest últim hi ha tres punts de contenidors que s’om-
plen amb persones que no son del municipi.

En el ple del 21/11/16 vàrem demanar al regidor de Medi 
Ambient fes una reestructuració dels contenidors d’emer-
gència. Em va acusar de no creure en la recollida de porta 
a porta. Jo li pregunto al regidor qui hi creu menys quan 
ell posa tres punts de contenidors a un polígon tenint la 
certesa que s’omplen amb la gent de pas?

La gent gran veu com per altres sectors si es fan esforços 
per adequar zones d’esbarjo, que ens consten uns di-
ners, posem d’exemple la pista al costat de les escoles de 
48.000 euros, i ells en canvi sempre és NO. Nosaltres ho 
continuarem demanant fins que ho posin!

• Pista d’Ordal 
Des de principis d’any estem reivindicant que les mancan-
ces de la pista siguin resoltes. Hi ha portes trencades des 
de l’estiu, estufes de vestidors que no funcionen, material 
esportiu demanat i que no arriba, etc

La resposta del govern és la mateixa, S’ESTA FENT UN ES-
TUDI per saber quines son les necessitats de la pista. Si us 
plau, deixeu-vos d’estudis i passeu a l’acció!

• Urbanització Can Rossell
Dir que els veïns i veïnes d’aquest poble han fet esforços 
molt importants per tal d’aconseguir les zones verdes i 
cedir-les a l’ajuntament. Què han rebut a canvi? RES!

Des de fa molts mesos estem reivindicant que s’adeqüi un 
espai per al jovent per jugar. Hi ha un camp de terra que es 
va explanar quan eren eleccions i que no serveix per res ja 
que no hi ha un manteniment. Més que un camp de futbol 
sembla un camp de mines. Hem demanat reiteradament 
que s’arrangi aquell espai i la resposta és la de sempre: 
S’ESTA FENT UN ESTUDI. 

Dir que la inversió que ha fet aquest govern des de que 
està a l’ajuntament (que ja farà 6 anys) és de 0 euros. Si 
no recordo malament van prometre moltes coses i han fet 
ven poques. De fet a l’alcalde només el veuen d’elecció en 
elecció.

Set veu massa el llautó Pere Pons!

• I per últim volem denunciar públicament una situació que 
ens trobem molt sovint les regidores d’ERC a Subirats. Tot 
i que diuen que som un Ajuntament transparent, resulta 
que nosaltres no tenim accés a res, ni a les actes, ni decrets 
d’alcaldia, ni vídeos que es graven dels plens, res. Dema-
nem que aquests vídeos siguin públics perquè els veïns els 
puguin veure i sempre tenim un NO o un ENS HO MIREM 
com resposta. No ens conviden a les visites oficials, ni a 
les dels veïns. Per sort els veïns si que ens convideu a les 
reunions cosa que ens alegra i que agraïm enormement. 
Continuarem lluitant per l’ interès comú.

Com sempre recordar-vos que ens podeu trobar a l’ajunta-
ment els dilluns de 9 a 11 hores. 

Per mail a ercsubirats@gmail.com o montserratgar-
cia_75@hotmail.com o bé al 650 23 72 88.
 

Promeses incomplertes
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Un any intens, un futur apassionant

El mes de desembre és tradicionalment el mes dels reculls: 
finalitza un any i en comença un altre; toca fer balanç dels 
dotze mesos anteriors i fer previsions per a l’any vinent. 

Aquest passat mes d’octubre hem aprovat les nostres Or-
denances Fiscals, on establim quines seran les taxes, im-
postos i preus públics municipals per a l’any vinent. Un cop 
més la nostra aposta dins de l’equip de govern ha estat 
la congelació de totes aquelles despeses i el manteniment 
de bonificacions que afecten les economies familiars i als 
sectors amb més necessitats. 

Tot i que, en aparença, aquesta és la reacció més lògica i 
senzilla en uns moments com els actuals, no és necessària-
ment així. Els ingressos que rebem els ajuntaments s’han 
vist dràsticament reduïts al llarg dels darrers anys. La ma-
teixa línia han seguit els ajuts que provenien des d’altres 
administracions. Això ha significat que, en el cas d’altres 
municipis, s’hagi hagut d’optar o bé per la reducció i su-
pressió de serveis necessaris per a la ciutadania o per in-
crementar notablement els impostos que les veïnes i els 
veïns paguen. A Subirats hem decidit buscar un camí més 
complex però que ens permeti mantenir els serveis a les 
persones sense que aquestes hagin de pagar més en un 
context com l’actual.

Com s’aconsegueix tot això? Doncs amb treball, amb 
l’optimització dels recursos propis, la recerca continuada 
de subvencions i fonts de finançament alternatives, la fisca-
lització extrema de la despesa pública, etc... Tots aquests 
factors ens permeten arribar avui a un punt en el qual 
no necessitem, tot i la pèrdua d’ingressos, incrementar la 
pressió sobre les economies familiars.

Evidentment, aquest tipus de política econòmica i d’inver-
sió suposa un augment de la càrrega de gestions i, en 
definitiva, de treball per a l’Ajuntament. Però són esforços 
que es realitzen de bon grat quan ens permeten continuar 
progressant com a municipi i, com ha estat el cas, poder 
congelar per a l’any vinent els impostos i taxes municipals. 
Amb aquest mateix nivell d’exigència, pensem que el mar-
ge de millora en el treball de l’Ajuntament no es pot ex-
haurir mai. I en aquesta línia, estem treballant per a posar 

a disposició dels veïns i veïnes del municipi un mecanisme 
que millori l’atenció al ciutadà que sigui físicament accessi-
ble i, el que és més important, encara més eficient i resolu-
tiva a nivell de funcionament. La feina d’aquest darrer any 
ens han fet evident quelcom que ja intuíem: el treball de 
l’administració i la funció pública només es poden enten-
dre si els seus resultats estan pensats a la mesura de les 
persones. Aquest, si més no, és el nostre objectiu.

I per què fem tot això? A Subirats comptem amb di-
versos actius molt importants, però per sobre de tots en 
destaca un que, si no és el més valuós, de ben segur que 
està entre els primers, i aquest no és altre que «el seu teixit 
associatiu». El nostre es un municipi viu, que es mou dia a 
dia. On han proliferat i proliferen, de forma considerable, 
les activitats de tota mena que organitzen les entitats i 
persones a títol individual: culturals, socials, tradicionals, 
esportives, etc... Tot això és possible gràcies a gent que, 
desinteressadament, destinen part del seu temps a acti-
vitats que, de ben segur, els agraden i els aporten valors 
de creixement personal, però principalment estan pensant 
en el benestar dels seus conciutadans quan les preparen. 
Estem en dates en què tot això es veu d’una forma molt 
especial: cavalcades dels Reis, actes de la marató de TV3, 
fires de Nadal, etc... A tota aquesta gent que fa aquesta 
gran tasca, cal agrair-los aquesta dedicació que enriqueix 
la vida del poble. I és per tot això i especialment per totes 
aquestes persones que mantenen viu el municipi i que són 
generadors de riquesa, no només econòmica, per les quals 
treballem dia a dia. 

Què li demanem a l’any 2017? Des de l’agrupació so-
cialista exposem les nostres prioritats que determinaran el 
proper any de legislatura:

1) Aposta per treballar en la generació d’activitats que 
comporti llocs de treball per la gent del municipi.
 
2) Compromís i suport amb els qui, encara a dia d’avui, 
més ho necessiten. 
 
3) Contenció de la pressió fiscal a les famílies, amb la con-
gelació de les taxes i resta de tributs municipals. 
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Agenda cultural

  19 DE DESEMBRE    
   
A les 10 h
Cantada de nadales dels alumnes
de l’escola El Montcau als residents del Cenacle. 

  22 DE DESEMBRE    
   
ESCOLA EL MONTCAU:

A les 9.30 h
Els alumnes faran cagar el Tió

A les 11.30 h
Cantada de nadales a l’Ateneu Ordalenc

A les 13 h
Dinar de germanor amb els mestres i alumnes

  26 DE DESEMBRE    
   
Visita dels patges de SSMM els Reis d’Orient i recollida 
de cartes a Sant Pau d’Ordal i Lavern. 

A les 18.30 h
Concert de Sant Esteve a càrrec de la Coral Llebeig al 
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. 

  1 DE GENER      
 
Pessebre vivent a Lavern.

  5 DE GENER      
 
Cavalcades de SSMM els Reis d’Orient:
• Ordal 
• Can Rossell, El Pago, Cantallops i Sant Pau d’Ordal
• Els Casots i Lavern
• Can Batista, Can Cartró i Ca l’Avi 

  7 DE GENER      
 
A les 19 h
Quinto de Nadal a càrrec d’Ordalencament A.J. A l’Ateneu 
d’Ordal.  
 

   14 DE GENER      
 
Presentació de l’activitat “Les religions amb els 5 sen-
tits” al Castell de Subirats, organitzada per la Parròquia de 
Sant Pere-Castell de Subirats. 

  20, 21 I 22 DE GENER     
  
Actes previs a la Festa Major de Sant Pau d’Ordal

7nes Jornades Memòria Històrica organitzades pel CESUB.

  27, 28, 29 I 30 DE GENER    
   
Festa Major de Sant Pau d’Ordal

  5 DE FEBRER       
 
IX Cursa BTT Rocallons 

  18 DE FEBRER       
 
Carnestoltes a Ordal 

  24 DE FEBRER      
 
Xerrada del Quim Cervera a Sant Pau d’Ordal

  28 DE FEBRER      
 
Presentació dels actes dels 1.100 anys Castell
de Subirats

  4 DE MARÇ       
 
Carnaval a Lavern 

  5 DE MARÇ       
 
Jornada de Portes Obertes a l’Escola El Montcau d’Ordal. 

Cursa de la dona organitzada per Ordalencament Asso-
ciació Juvenil 

  11 DE MARÇ       
 
Sortida nocturna organitzada pel Grup Crestabocs 

  12 DE MARÇ       
 
59a Marxa d’orientació de la Talaia a Ordal 

  31 DE MARÇ       
 
Xerrada del Quim Cervera a Sant Pau d’Ordal  

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

www.subirats.cat 
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Josep Casulleras Raventós, 
“el Catasús”

És nascut i viu a Can Cartró, té 69 
anys. Està casat amb la Clara Solsona, 
té un fill i una filla, el David i l’Ester i 
dues nétes i dos néts. I dos germans, 
home i dona, més petits. 

Tothom em coneix per “Catasús”. Em diuen 
així pel mot de la casa, a casa és a Cal Cata-
sús, i em ve de part de la meva àvia. La famí-
lia Catasús eren els masovers de Cal Escardó 
i van comprar terres als de Cal Cartró. El meu 
besavi eren 11 germans, tots homes, hi ha 
Catasús escampats arreu. El besavi va tenir 
quatre filles, pel que el cognom no el tenim. 
Però som els de Cal Catasús.

Vaig conèixer la Clara en una festa major 
de Can Cartró. Ella és filla de Molins de Rei. 
Sempre he fet de pagès, a l’any 1970 va 
caure una pedregada molt forta a Can Cartró 
on es van perdre totes les collites. Llavors 
vaig decidir obrir l’escorxador i he anat com-
binant les dues feines. He voltat per tots els 
patis del municipi. Tothom qui tenia conills 
m’ho deia, ara no n’hi ha a cap casa, anem 
directament a granges. 

M’agrada molt la natura i el paisatge, 
m’agraden les vinyes i que estiguin ben 
cuidades. La meva il·lusió sempre ha es-
tat i és fer de pagès, de fet, quan arri-
bés l’hora, m’agradaria morir-me fent de 
pagès.

Vaig estar setze anys a l’ajuntament, els 
quatre primers anys ja col·laborava amb 
el grup i els altres com a regidor, eren 
els primers de la democràcia després dels 
anys de la dictadura. A l’any 78 amb la can-
didatura Alternativa per Subirats. En aquell 
moment la mare es va posar malalta i em 
vaig quedar com a representant de Can Car-
tró. I després vaig estar a l’equip de govern 
com a tinent d’alcalde i regidor de serveis 
per CIU durant 12 anys. Em van animar a 
presentar-me un grup de mares del poble 
per intentar aconseguir una escola per a Can 
Cartró.

N’hi havia hagut una fa molts anys, hi anaven 
uns 70 alumnes, en venien de pobles dels 
voltants també, feien escola en un immoble 
llogat del centre del poble. 
Es va aconseguir crear la ZER, Zona Esco-
lar Rural, amb l’existència de tres escoles al 
municipi, escola Montcau, escola Sant Jordi i 
escola Subirats, la de Lavern, en la què acon-
seguírem que es pogués fer tota l’educació 
primària obligatòria. Els nens i les nenes de 
les altres dues escoles, on no s’impartia el 
cicle superior, anaven amb autocar a fer el ci-
cle a Lavern. Així qui iniciava l’ensenyament 
obligatori al municipi si volia el podia acabar 
en el mateix municipi, podent evitar el des-
plaçament a Sant Sadurní i/o a Vilafranca pel 
tema de l’escolarització obligatòria. Vam fer 
moltes obres, la majoria de pobles no tenien 
clavegueram, no hi havia xarxa d’aigües, la 
que hi havia era individual de cada poble, es 
va fer el pou dels Casots, es va fer 90 km de 
xarxa d’aigua potable,... 

Recordo que quan es volia fer una actua-
ció de millora al municipi es volia fer d’una 
manera equilibrada, procurant que tots els 
pobles poguessin gaudir-ne d’alguna: arran-
jament de places, de fonts, dels camps de 
futbol, d’asfaltat de carreteres que anaven 
connectant nuclis del municipi, arranjament 
de camins, ... La meva dèria era fer un re-
partiment equilibrat entre els pobles.

Coto de caça
Vam fer un coto de caça a Subirats. N’hi ha-
via al voltant però a Subirats no. No va ser 
fàcil. Venia molta gent a caçar al municipi, 
alguns ens prenien fruita... i es volia regula-
ritzar. Vam començar recollint firmes, parlant 
amb els pagesos del municipi, vam nome-
nar dos representants de cada poble perquè 
coneixien els propietaris dels terrenys. Dos 
anys vam estar en aconseguir-ho, no va ser 
fàcil. Però des de llavors el coto continua viu 
i és un dels més grans del Penedès i dels 
millors organitzats.

Àrea metropolitana
Tots els partits vam estar d’acord en què 
havíem de tallar l’àrea metropolitana abans 
d’arribar a Ordal. Gràcies a tots plegats vam 
impedir la instal·lació en el municipi de caser-
nes i presons. I també gràcies a tots vam con-
trolar la proliferació de polígons industrials.

Sempre m’ha agradat treballar per al munici-
pi i estar en un partit polític que tant col·la-
bori amb esquerres com amb dretes, fent po-
lítiques municipals, que treballi pel municipi, 
sense conflictes ni baralles. Sóc català, sóc 
convergent. M’agrada la gent que vol treba-
llar per al municipi, fent política municipal, 
sense barrejar-la amb la resta de política. 

Tothom hauria de passar per l’ajunta-
ment com a regidor/a perquè t’estimes 
més tot el territori.

Can Cartró
Quan neixes en un poble te l’estimes. Sóc 
un enamorat de Can Cartró perquè conserva 
les arrels de poble, està ben comunicat, està 
ben situat, està al centre del Penedès, envol-
tat de nuclis petits, bon accés, conservem la 
natura,..., i és bonic.

El Centre Cultural de Can Cartró
L’actual el va fer el poble. Recordo la seva 
reobertura. Recordo que portava temps tan-
cat i quan el van obrir no es podia pujar la 
porta enrotllable. Llavors jo tenia sis o set 
anys i em van fer passar per sota, per obrir 
finestres i veure què hi havia. 
De petit vaig conèixer un altre centre cultu-
ral, era en un local particular. En l’actual hi 
havia una junta de solters i una de casats. 
Recordo els concerts de la festa major, les 
orquestres. Fa molts anys la festa major 
s’havia fet per la candelera ara ja en fa uns 
quants que se celebra al maig. I a la xato-
nada que només anaven els homes. Va ser 
la meva dona la que va començar a venir i 
a animar a les altres dones perquè també 

futbol de Can Cartró. Al futbol, hi he estat de 
tota la vida, des de petit. Al costat de casa 
hi havia una era molt gran i allà hi vam fer 
un camp de futbol petit i anàvem a jugar-hi 
quan sortíem d’escola. Després vam anar a 
jugar a Cal Comte de Moi però des que vam 
tenir equip sempre anàvem a jugar al camp 
de davant l’església de Lavern, a la Granada 
o al camp del Vila. Vam fer un equip juvenil 
de Can Cartró i pobles de rodalies i després 
de molt temps d’anar a jugar a fora es va fer 
l’actual camp. El vam tenir arrendat fins ara 
fa dos anys. Ara ja és propi gràcies a un con-
veni urbanístic entre l’ Hospital de Sant Joan 
de Déu, que era el propietari dels terrenys, i 
l’actual Ajuntament.

Sempre he estat secretari de la Junta del 
Club, tot era perquè molts vivien fora de Can 
Cartró i anaven i venien i jo vivia allà mateix. 
A casa és la seu social del club. També he 
fet d’entrenador. Estem a la 4ª catalana, a 
la lliga penedesenca, junt amb el St Pau, la 
Granada, els Monjos, el Sant Sadurní,...
El camp l’hem anat fent i millorant de 
mica en mica.

Al camí de Can Cartró al carrer Nou, a l’alça-
da del pont es va rebentar la canonada i es 
va aprofitar per fer un pont nou més alt i més 
ample i llavors també es va arreglar el camp. 
Tota la zona del camp ha millorat, s’han fet 
aparcaments... Can Cartró no tenia cap espai 
municipal i ara en disposa d’un on s’hi po-
den fer diverses activitats.

A nivell de municipi, la meva il·lusió seria 
que anéssim conservant-lo com fins ara. 

vinguessin.

Cavalcada de reis
Sempre hi he estat 
implicat. Col·laboro 
des del comença-
ment en l’organitza-
ció de la cavalcada 
de Ca l’Avi, Can Car-
tró i Can Batista. Te-
nim molt bon rotllo. 

El Futbol
Com a equip ara ha 
fet uns 45 anys el 


