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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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ÍNDEX EDITORIAL

Benvolguts veïns i veïnes,

L’Ajuntament acaba d’aprovar en el 
Ple de desembre el pressupost per 
l’exercici del 2017, l’eina impres-
cindible per a la gestió municipal, i 
sap greu que no haguem convençut 
amb el nostre argumentari els altres 
grups que no formen part de l’equip 
de  govern; sense el pressupost no hi 
ha acció municipal, en el nostre cas 
no es poden donar les subvencions a 
les entitats culturals, clubs esportius, 
ni plantejar cap tipus de nova inver-
sió. De ben segur que no és el seu 
pressupost, però ens agradaria que es 
detallés en què no estan a favor, ja 
que per posar en risc tota la inversió 
i el seguit de subvencions que es do-
nen a, des del més petit dels ateneus 
a l’equip federat, o a l’entitat cultural 
per exemple, s’han de tenir raons de 
pes. A nosaltres ens agradaria trobar 
sempre el màxim consens.

Per facilitar l’aprovació, com ja es va 
fer l’any passat, es va posposar el 
detall del capítol de les inversions 
del 2017 per al Ple del març i po-
der debatre amb més temps, si calia, 
i així també permetre que tota la res-
ta d’actuacions es poguessin aprovar 
amb garanties, però un cop més no va 
ser possible i ens van votar en contra.

Dit això, anem per feina. Aquest any 
celebrem els 1.100 anys del nostre 
municipi i també, en part, del terme 
Penedès que sembla que surten ci-
tats per primer cop en el mateix do-
cument; és l’any en què el Parlament 
de Catalunya, dins de l’organització 
territorial, ha reconegut la Vegueria, i 
és un any en què tenim el compromís 
del President de la Generalitat de Ca-
talunya de que votarem quina relació 
volem tenir amb l’estat espanyol. Així 
doncs podem preveure un any mogut 
on, a més, hi sovintejaran les cau-
ses contra càrrecs electes a tots els 
nivells, amb causes de fons o sense, 
contra acords del Parlament i dels di-
putats que l’han votat i, segurament, 
també per voler fer truites o per no 
onejar els estendards legalment es-
tablerts per l’estat espanyol. La llei 
els juga al seu favor, moltes lleis són 
interpretables, però no hi ha ni el ma-
teix criteri ni la mateixa proporciona-
litat en l’aplicació de les sentències. 
Catalunya ha de poder decidir el seu 
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futur, la constitució ha de saber es-
coltar i canalitzar la voluntat popular 
d’un poble que des del 2010 surt al 
carrer i proclama el Dret a decidir.

Esperem que la commemoració dels 
1.100 anys serveixi per afermar el 
nostre sentiment de municipi, saber 
d’on venim i projectar el nostre futur; 
en aquest punt voldria recordar la fei-
na feta per Mossèn Josep Raventós, 
que sense el seu esforç i implicació 
avui potser no tindríem castell; ha 
de ser un any on hem de saber po-
sar en valor tots els nostres actius:  
l’enoturisme, el paisatge, la cultura, 
la gastronomia, la pagesia i la nostra 
gent que ha defensat la singularitat 
d’aquest tros del Penedès amb fer-
mesa i lleialtat pel territori. Els nos-
tres fills seran hereus de les nostres 
actuacions i hem d’actuar amb la pru-
dència que ens pertoca perquè, entre 
altres, el canvi climàtic ha vingut per 
quedar-s’hi, i haurem de saber conviu-
re amb l’estalvi energètic, l’estalvi de 
l’aigua i dels recursos naturals i l’efi-
cient gestió dels residus.

Aquest any hem de viure amb pleni-
tud la festa dels 1.100 anys, carrega-
da d’actes i esdeveniments que pocs 
municipis poden celebrar, però ha de 
ser també motiu per a la reflexió i po-
sada en valor dels nostres actius, de 
la cultura i ens ha de servir per agafar 
embranzida.

Espero la màxima col·laboració dels 
veïns i veïnes, entitats, escoles i em-
preses, que un cop més ens sorpren-
dran pel seu grau d’implicació i par-
ticipació.

Per molts anys, Subirats 917 – 2017. 

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Iago Llera Ventura, el primer nadó del 2017
nascut a Subirats

El primer nadó nascut a Subirats aquest 2017 es diu 
Iago i ha nascut el 24 de gener a l’Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès. És el primer fill del Toni i la Cristina i 
viu a la Urbanització Casablanca. El Iago i els seus pares 
van ser rebuts a l’Ajuntament de Subirats pels regidors 

Carles Morgades i Llorenç Ros, que van felicitar la pare-
lla i van lliurar-los l’obsequi que reben tots els nadons 
que neixen a Subirats, un lot de bolquers amb forma de 
raïm preparat pels residents de la residència Font Santa. 

Edicte

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

• Projecte de renovació d’una part de l’enllumenat ex-
terior de Sant Pau d’Ordal, redactat per Josep Sánchez 
Puga amb un pressupost total de 114.826,48 euros. 

• Projecte bàsic global de l’actuació de reforma de l’edi-
fici de les antigues escoles d’Ordal, redactat per Espai 
3 Arquitectura i Gestió, S.C.P. per un import total de 
130.804,94 euros (IVA inclòs). 

• Projecte de millora del camí del Maset, redactat per 
Immobles i Terrenys XXI, S.L. per un import total de 
60.354,91 euros (IVA inclòs).

• Projecte executiu de primera fase d’obres de l’actuació 
de reforma de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal, 
redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió S.C.P. per un 
import total de 24.011,16 euros (IVA inclòs).

• Projecte d’urbanització de dos trams de carrers a Torre 
Ramona, redactat per Colaboradores y Estudios Técni-
cos, S.L.P. per un import total de 17.918,36 euros (IVA 
inclòs). 

• Projecte executiu de pavimentació amb gespa artificial 
i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de 
Can Cartró, redactat per Victor Payró Millán amb un pres-
supost per contracte de 157.113,35 euros (IVA inclòs). 

• Projecte executiu de millora de característiques super-
ficials del camí d’accés a Can Batista des de la carretera 
C-243a, redactat per Immobles i Terrenys XXI, S.L. amb un 
pressupost per contracte de 99.622,55 euros (IVA inclòs).

• Projecte executiu d’adaptació dels espais per a possibi-
litar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí d’accés 
a Can Batista des de la carretera C-243a, redactat per 
Immobles i Terrenys XXI, S.L. amb un pressupost per con-
tracte de 29.646,09 euros (IVA inclòs).  

• Projecte executiu de millora del traçat de la corba si-
tuada entre els PK 0+200 i 0+393 del camí d’accés 
a Can Batista des de la carretera C-243a, redactat per 
Immobles i Terrenys XXI, S.L. amb un pressupost per con-
tracte de 43.579,20 euros (IVA inclòs).

Subirats, 10 de febrer de 2017
Pere Pons i Vendrell,

Alcalde-President
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Inauguració del Memorial de
l’Última Defensa de Barcelona Regidoria

de Governació

El passat 21 de gener es va inaugurar el “Memorial de 
l’Última Defensa a Barcelona a la Serra de Riés”, entre 
els termes de Subirats i Olesa. L’acte estava presidit pels 
alcaldes dels dos municipis on es van trobar cossos de 
víctimes de la batalla. L’alcalde d’Olesa de Bonesvalls, 
Josep Maria Tillo i l’alcalde de Subirats, Pere Pons. 

L’acte va comptar amb la presència d’una cinquantena 
de persones i d’algunes de les estudiants que han treba-
llat en el projecte i que ens explicaven quin sentit li han 
volgut donar a la intervenció. 

En un dia fred i amb força vent es va fer un acte solemne 
en el qual hi va haver lectura de textos de testimonis de 
l’època, intervencions teatralitzades i música de violon-
cel. 

Dos anys abans, i fruit d’unes excavacions a la Serra de 
Riés,  es van trobar les restes d’uns soldats que pertan-
yien a la brigada Republicana i que van venir des de Ma-

drid per lluitar contra les tropes franquistes el gener de 
1939. Aquestes restes no van ser identificades, així que 
van ser inhumades en el cementiri del terme municipal 
on van ser trobades. En un primer acte, el 21 de maig 
de 2016, es va fer la inhumació de les restes trobades a 
Subirats i l’1 d’octubre següent es van inhumar les restes 
trobades a Olesa de Bonesvalls. 

El projecte és obra d’un grup d’alumnes de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura de Barcelona, encapçalada 
pel seu responsable, el Dr. Miquel Vidal, i suposa la fusió 
de dos projectes: El primer evoca el drama inspirant-se 
en el conflicte de la natura amb 16 barres immòbils que 
representen  la fi del conflicte, i un segon que repre-
senta un paisatge acústic amb desenes de campanes i 
picarols no visibles que generen un so de repòs. Aquest 
memorial suposa un espai físic on rendir homenatge a 
les persones que van lluitar per les llibertats al nostre 
país i culmina un pas més en el procés de recuperació de 
la memòria històrica. 

Informació facilitada per
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 

Governació
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Pressupost 2017Regidoria
d’Hisenda

El pressupost per a aquest any 
2.017 va ser aprovat pel ple muni-
cipal del passat 20 de desembre i 
ascendeix a 3.847.181 euros.

Un pressupost que segueix amb la 
mateixa línia pressupostària d’anys 
anteriors mantenint l’estabilitat i la 
sostenibilitat de la hisenda muni-
cipal i que ens permeti aplicar els 
reptes i les accions polítiques de 
l’equip de govern. Ens trobem enca-
ra en un marc de restriccions (la llei 
de morositat, la llei de la despesa 
pública, l’estabilitat pressupostària, 

etc...) imposades pel govern de l’Estat 
amb una forta limitació de la despesa 
que s’aplica als ajuntaments i que en 
el nostre cas representen únicament 
109.000 euros dedicats al capítol 
d’inversions per a tot el municipi. En-
cara que, a data d’avui, l’Ajuntament 
gaudeix d’una bona salut econòmica i 
es troba completament sanejat.

Tot i això, mantindrem la línia d’equi-
libri pressupostari i control de la des-
pesa amb la qual tan bons resultats 
hem tingut aquest darrers anys a l’es-
pera que el servei d’intervenció de 

l’Ajuntament tanqui l’exercici pres-
supostari 2016 i poder veure quin 
es el resultat final. Fins que això 
arribi s’ha confeccionat un pressu-
post realista en la previsió de les 
despeses i prudent en la dels in-
gressos. Però, tot i el rigor que ens 
apliquem, volem continuar creixent i 
desenvolupant-nos socialment. 

A continuació i de manera molt es-
quemàtica trobareu un gràfic/resum 
de les quantitats que es destinen a 
les diferents àrees d’actuació dins 
del pressupost 2017.

CAMINS

RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ

TURISME

DEUTE BANCARI

ORG. GOVERN

ESPORTS + INSTAL·LACIONS

CULTURA, ENTITATS, SUBVENCIONS, OCUPACIÓ

ASSISTÈNCIA SOCIAL + SALUT PÚBLICA

AIGUA, CLAVEGUERAM + MEDI AMBIENT

ESCOLES, LLARS D’INFANTS

URBANISME

VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS

RECOLLIDA BROSSA + NETEJA VIÀRIA

ADM. GENERAL

50.000

65.000

102.800

114.491

122.684

141.620

162.463

223.836

290.086

401.750

479.858

489.399

515.600

687.594

A quins serveis
es destina el pressupost?
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Adjudicada la redacció
del projecte de construcció

d’una nova rotonda a Subirats
Ordenarà la circulació entre les ca-
rreteres BV-2429 i BV-2428, entre 
Sant Sebastià dels Gorgs i Lavern
El Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha adjudicat la redacció del 
projecte de construcció d’una nova 
rotonda a l’encreuament de les carre-
teres BV-2429 i BV-2428, a Subirats, 
entre Sant Sebastià dels Gorgs i Lavern 
(Alt Penedès). L’encreuament està molt 
a prop del pas sota l’autopista AP-7 
i de l’estació de ferrocarril Lavern-Su-

Territori

Aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Subirats a l’àmbit de
Casablanca Sud

Regidoria
de Planificació 
del Territori i
Obres

Està previst que passi pel proper ple 
del dia 8 de març de 2017 l’apro-
vació inicial de la modificació pun-
tual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Subirats a l’àmbit de 
Casablanca Sud. Aquesta consisteix 
bàsicament en la reordenació de les 
zones verdes i zones d’equipament 
del sector i en l’ajust del límit de 
terme amb el municipi de Gelida. 

La modificació ha estat elaborada i 
finançada per la Diputació de Barce-
lona. En un inici es va presentar una 
proposta de modificació que va ser 
exposada als veïns de la urbanització 
al local social de Casablanca. Després 
d’aquesta exposició es va ajustar el 
document i ara es presenta per a la 
seva aprovació inicial. Un cop apro-
vada, la modificació s’exposarà al pú-

blic durant el termini de dos mesos, 
durant el qual les persones interes-
sades podran consultar-la i fer les 
al·legacions que considerin. 

Després d’aquest període s’apro-
varà provisionalment i s’enviarà a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva.

birats. L’empresa adjudicatària de la 
redacció és Forest, Gestión Integral de 
Ingeniería, SL, que haurà d’elaborar els 
treballs en un termini de tres mesos.

L’actuació permetrà millorar la segure-
tat de l’encreuament viari, per on hi cir-
cula diàriament una mitjana de 1.357 
vehicles. Substituirà l’actual, en forma 
de T, amb carril central de gir, però de 
geometria restringida. La nova roton-
da, que estarà el més centrada pos-

sible a l’eix de la carretera, tindrà un 
diàmetre exterior de 35 metres i una 
amplada mínima de 7,5 metres.

El pressupost previst de les obres és 
de 500.000 euros.

Informació facilitada per l’Oficina 
de Comunicació i Premsa del De-

partament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya

Obres d’execució de la xarxa de clavegueram
a la urbanització de

La Muntanya Rodona

L’Ajuntament de Subirats i la Junta 
de Compensació de la urbanització 
de la Muntanya Rodona estan tre-
ballant conjuntament per a poder 
dur a terme les obres de construc-
ció de la xarxa de clavegueram. 

Consistiran en la col·locació d’un 
col·lector de clavegueram que pas-
sarà pel centre dels carrers, l’execu-
ció de les connexions a les parcel·les 
i la construcció d’una depuradora i un 
pou de bombeig. Properament es pre-

pararan els plecs de clàusules per 
a la contractació de les obres i es 
faran les gestions amb l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputa-
ció perquè aquest s’encarregui del 
cobrament de les quotes.
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Reforma del segon habitatge social a Ordal

Durant la propera primavera es realitzaran les obres co-
rresponents a la reforma de la planta baixa de l’edifici si-
tuat al carrer Mossèn Isidre Solsona, que fou utilitzat com 
a aulari de l’escola El Montcau i com a llar d’infants, fins 
que es van traslladar aquests serveis al nou edifici situat al 
carrer del Pi d’Ordal.

La reforma té per objectiu el condicionament de la planta 
baixa com a habitatge complet, de tres habitacions i accés 
directe des del carrer. La reforma introduirà les millores 
necessàries pel que fa a aïllament tèrmic i acústic, i els 
acabats i els equipament propis dels habitatges. Es preveu 

finalitzar les obres abans d’acabar el mes de juny d’en-
guany.

L’any passat es va realitzar l’adequació de l’habitatge si-
tuat a la planta primera de l’edifici. Enguany es realitzarà 
l’adequació de l’habitatge situat a la planta baixa. El pres-
supost d’aquesta actuació és de 75.000 euros. L’Ajunta-
ment compta amb un ajut econòmic de 23.000 euros de 
la Diputació de Barcelona corresponent al 2016, i ha sol·li-
citat més finançament aquest 2017. En aquest moment 
s’està preparant el projecte i després es farà la licitació de 
les obres de construcció.

Segona fase de reforma de l’edifici
de les antigues escoles d’Ordal

Enguany està previst encarregar les obres de reforma i 
condicionament de l’edifici més antic de les antigues esco-
les d’Ordal, que fou edificat els anys 30 del segle passat, 
per tal de que s’hi puguin allotjar els programes Subijove 
i Subigran del poble.

En la primera fase d’obres s’ha rehabilitat la coberta de 
l’edifici. La segona fase d’obres inclourà tota la resta 
d’obres necessàries per a condicionar l’equipament cul-

tural. Es farà una nova distribució interior dels espais, un 
bany adaptat i l’equipament de telecomunicacions i de 
climatització interior adients. L’aspecte exterior de l’edifici 
es veurà renovat amb les noves finestres i revestiment de 
façanes. El pressupost de la segona fase és de 106.800 
euros. L’Ajuntament compta amb un ajut econòmic de 
86.300 euros de la Diputació de Barcelona corresponent 
a les Meses de Concertació del període 2016-2019.
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Estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops

El nucli de Cantallops, amb uns 250 habitants, està 
repartit entre els municipis d’Avinyonet del Penedès i 
de Subirats, i aboca directament les aigües residuals a 
la llera pública en diferents punts d’abocament, creant 
problemes ambientals i de salubritat.

L’ACA en el seu moment va aprovar el PSARU 2005, 
que era un pla de sanejament dels nuclis petits, en el 
que s’incloïen les depuradores de Cantallops, en l’esce-
nari de l’any 2.011.

Finalment el PSARU no s’ha portat a terme, ni hi ha 
previsions de fer-ho a curt termini.

Els dos municipis van acordar la redacció d’un únic pro-
jecte per a la depuració de les aigües residuals de Can-
tallops, signant un conveni per tirar-ho endavant, en el 
que s’establia el repartiment dels costs de l’obra.

Atès que el terreny on s’ha previst ubicar la depurado-
ra està en el terme municipal d’Avinyonet del Penedès, 
i que en aquest municipi el cens de població és més 
gran, es va acordar que la gestió del projecte i de l’obra 
es realitzaria des d’aquest ajuntament (Avinyonet del 
Penedès).

El mes d’abril de 2.015, els dos ajuntaments van apro-
var el Projecte de la nova depuradora d’aigües residuals 
de Cantallops, versió abril 2.015, redactat per l’engin-
yeria Philae.

Posteriorment es va obtenir subvenció al 100%  de la 
Diputació de Barcelona per poder realitzar les obres 
d’aquest projecte i posar en marxa aquesta depuradora.

Després de realitzar tots els tràmits previs exigits per 
les diverses administracions s’ha pogut licitar aquesta 
obra, que s’ha adjudicat el dia 23 de febrer pel Ple de 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, a l’empresa PESA 
MEDIOAMBIENTE, S.A.U., amb domicili a Sant Cugat del 
Vallès, per un pressupost de 310.159,83 euros + IVA 
(21%), total 375.293,39 euros.

Un cop adjudicades, es preveu que les obres s’iniciïn en 
un termini curt.

El Plec de Condicions de la licitació dona un termini 
d’obres de 6 mesos, que l’empresa adjudicatària s’ha 
compromès a reduir.

Millores a la xarxa
de distribució d’aigua de Lavern

S’han iniciat dues obres que comportaran una notable mi-
llora del servei de distribució d’aigua potable al nucli de 
Lavern:

1.- Renovació de la xarxa d’aigua de l’Avinguda de la 
Zona Esportiva de Lavern.
Aquesta obra suposa la substitució de la canonada exis-
tent a la vorera Nord d’aquest carrer que ha tingut moltes 
avaries, que, a més estan malmetent la plataforma de la 
vorera corresponent. 

L’obra també inclou la connexió de la xarxa de l’Avinguda 
de la Zona Esportiva amb la xarxa del carrer Comte de La-
vern, amb tub de 110 mm., formant un anell que millorarà 
la distribució i l’equilibri de pressions de la xarxa.

2.- Renovació xarxa distribució d’aigua del carrer Esco-
les, de Lavern
Aquesta obra suposa la substitució de la canonada exis-
tent a la vorera Nord d’aquest carrer, entre els carrers del 
Bosc i Pere Grau, que està patint moltes avaries els darrers 
anys, que fa que no es pugui mantenir més temps el tub 
existent, pel cost material de reparació de les avaries i pel 
cost de les pèrdues d’aigua que suposen.

Amb aquesta substitució s’instal·larà canonada de diàme-
tre 125 mm., per comptes de la de 75 mm. existent, el 
que permetrà la millora del subministrament i pressions a 
la zona, i també millorar el subministrament dels hidrants 
existents, en incrementar notòriament el diàmetre de la 
canonada.

L’obra Renovació xarxa distribució d’aigua de l’Avinguda 
de la Zona Esportiva de Lavern, s’ha contractat amb un 
pressupost de 29.082,98 euros, IVA inclòs.

L’obra Renovació xarxa distribució d’aigua del carrer Es-
coles, de Lavern, s’ha contractat amb un pressupost de 
31.302,76 euros, IVA inclòs.

El cost de les obres es pagarà amb càrrec al fons de repo-
sició del servei d’aigua. No suposa cost directe ni als veïns, 
ni a l’ajuntament.

Es preveu que les obres estiguin acabades a principis del 
mes de març.
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Variació horaris porta a porta
per dies festius - any 2017

A continuació s’indica la relació de festius del 2017 (en els que no hi haurà recolli-
da de la brossa Porta a Porta), i els dies que es compensa fent una recollida general 
de rebuig+orgànica a tot el municipi.

Regidoria de
Medi Ambient

Finalitzada l’obra de consolidació
de la Torre del Telègraf d’Ordal

La torre del Telègraf  es troba a prop del coll de la Creu 
d’Ordal a la carretera N-340. Aquesta torre de mitjans del 
segle XIX servia per transmetre missatges militars amb te-
legrafia òptica, tecnologia que utilitzava senyals tipus ban-
derola, de formes i colors predeterminats, per transmetre 
missatges xifrats de torre a torre.

Malgrat que és una torre relativament moderna, datada del 
1854, està catalogada amb el nivell més important de pro-
tecció patrimonial; Bé Cultural d’Interès Nacional. A finals 
del 2016 el seu estat era molt crític amb perill de col·lap-
se imminent, però finalment s’ha aconseguit realitzar una 
primera fase de la seva recuperació, consolidant els murs 

DIA FESTIU...   RECOLLIDA GENERAL...

- Dijous 13 abril  Dimecres 12 abril
- Divendres 14 abril  Dissabte 15 abril
- Dilluns 17 abril  Dimarts 18 abril
- Dilluns 1 maig  Dimarts 2 maig
- Dissabte 24 juny  Divendres 23 juny
- Dimarts 15 agost  Dilluns 14 agost
- Dilluns 11 setembre  Dimarts 12 setembre
- Dijous 12 octubre  Dimecres 11 octubre
- Dimecres 1 novembre  Dijous 2 novembre
- Dimecres 6 desembre  Dimarts 5 desembre
- Divendres 8 desembre  Dijous 7 desembre
- Dilluns 25 desembre  Dissabte 23 desembre
- Dimarts 26 desembre  Dimecres 27 desembre

*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.

Oliver 1990

que estaven a punt de caure, reconstruint els que falta-
ven i recomponent espitlleres i finestres. També s’ha pogut 
reconstruir la coberta que havia desaparegut, permetent 
lligar els murs i evitant l’entrada d’aigua.

Faltarà la reconstrucció dels dos forjats interiors i els aca-
bats generals que s’hauran de fer en el futur juntament 
amb una escala si es vol fer visitable.

L’obra l’ha executat la constructora Vilor, SA. i el projecte 
tècnic l’ha redactat Ozcáriz-Lindstrom Arquitectes, equip 
que ja ha realitzat projectes similars a la torre carlina de St. 
Sadurní o a les muralles romanes d’Olèrdola.

Vista interior de la coberta nova Vista del exterior



10 11

TotSubirats
72 març 2017

21 de maig, 6a edició de la Festa del Medi Ambient
Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la següent edició de 
la Festa del Medi Ambient. Concretament, es preveu realitzar-la durant el matí del pròxim diumenge 21 de maig al nucli 
de Lavern.

Hi haurà diversos tallers infantils i 
familiars, jocs gegants, exposicions, 
estands de productes artesans, un 
mercat de segona mà i d’intercanvi... i 
obsequis per a tots els assistents. 

US HI ESPEREM!

INTERESSAT EN
PARTICIPAR-HI?
Qui estigui interessat en tenir-hi un 
estand (amb algun tipus de vincle 
amb el Medi Ambient: productes ar-
tesans i ecològics, una associació o 
entitat amb inquietuds mediambien-
tals, tallers o espectacles....etc), pot 
contactar amb nosaltres al telèfon 
de l’Ajuntament (93 899 30 11, ext 
116, Anna), o per correu electrònic 
(mediambient@subirats.cat) i ho va-
lorarem. 

TERMINI MÀXIM EL 30 D’ABRIL

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI:

Ets un particular, i vols disposar d’un espai en el mercat 
de segona mà i d’intercanvi durant la Festa del Medi 
Ambient? 

Porta roba, llibres, jocs, objectes vells o nous que 
ja no et siguin necessaris, que els vulguis vendre 
o intercanviar. 

• Evitem que els objectes encara útils esdevinguin 
residus i humanitzem les relacions econòmiques. 

Inscripcions obertes fins el 7 de maig (places limita-
des, es reservarà els espais per rigorós ordre de sol·li-
citud). 

Enviar les dades (nom, e-mail i telèfon) a:
mediambient@subirats.cat o contactar per telèfon
(93 899 30 11, ext 116, Anna).

Variació d’horaris en Setmana Santa de la
DEIXALLERIA

*Dijous 13 d’abril, obrirà de 9 a 14h

*Dissabte 15 d’abril, romandrà TANCADA

Disculpeu les molèsties
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Campanya d’adopció de gossos
i gats al CAAD:

“100 peluts 100 famílies”
Regidoria de
Sanitat

Actualment hi ha gairebé 500 gos-
sos i gats al Centre d’Acollida d’Ani-
mals Domèstics Penedès (CAAD) de 
la Mancomunitat Penedès Garraf, 
superant àmpliament la capacitat de 
les instal·lacions.

Són animals que han estat recollits 
en els municipis de l’Alt Penedès i 
el Garraf, i que no s’ha aconseguit 
trobar el seu propietari.

Per buscar a tots aquests animals 
una nova oportunitat, una nova fa-
mília, neix la campanya #100pe-
luts100families impulsada per la 
Mancomunitat i l’associació de vo-
luntaris del centre, VoluntaCaad.

Amb aquest lema el repte és acon-
seguir que s’adoptin 100 d’aquests 
gossos i gats que actualment estan 
a les instal·lacions i contribuir així a 
desmassificar el centre. Per a la cam-
panya s’han prioritzat aquells ani-
mals que porten més de tres anys al 
CAAD, ja que es considera de princi-
pal emergència que aquests puguin 
trobar una nova llar on viure.

Com a punt central de la campanya 
s’ha creat la pàgina web 100pe-
luts100families.cat que conté tota 
la informació sobre les característi-
ques i el caràcter dels gossos i gats 
de la campanya.

La campanya consta de diversos ele-
ments promocionals; per una banda 
cartells i banderoles amb informació 
de cadascun dels candidats d’adop-
ció, que s’aniran distribuint per les 
poblacions que configuren la Man-
comunitat i també un cartell general 
per promocionar l’adopció sota el 
lema “et necessitem”.

A banda, en el bloc hi ha una fitxa de 

cada un d’ells, els passos a seguir per 
a la seva adopció, una descripció dels 
avantatges d’adoptar un animal adult o 

sènior, i un espai on s’anirà informant 
de l’evolució de la campanya.
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Campanya d’identificació de gossos,
gats i/o fures a preus promocionals 

Cada any més de 30.000 
animals són abandonats 
a Catalunya, una mitjana 
de quatre animals cada 
hora. La causa principal de 
l’abandonament és la man-
ca de control de la natalitat. 

La majoria dels animals de 
Catalunya no estan esterilit-
zats ni identificats.

Encara hi ha molta gent que 
pensa que esterilitzar és 
perjudicial per als animals o 
que, si més no, creu que no 
aporta cap benefici , com 
a resultat és produeixen 
moltes cadellades no desi-
tjades, i que la identificació 
tampoc no és necessària, 
especialment quan es tracta 
de gats, i la realitat és que 
molts animals que arriben 
als centres d’acollida no són 
abandonaments sinó pèr-
dues que es produeixen per 
accident.

Estar informat, identificar i 
esterilitzar el teu animal de 
companyia és contribuir al 
seu benestar i al teu.

Des de FAADA anualment 
informen i inicien una cam-
panya per contribuir a po-
sar-ho fàcil a l’hora d’esteri-
litzar i identificar.

L’objectiu és reduir l’aban-
donament i facilitar la re-
cuperació dels animals per-
duts.

Per això actualment està 
vigent aquesta Campanya 
d’Identificació i Esterilit-
zació a preus promocio-
nals, perquè les polítiques 

12

de prevenció són la millor eina per evi-
tar el problema de la superpoblació.

S’hi poden inscriure totes les persones 
que tinguin gos, gat i/o fura a qualse-
vol població de Catalunya. 

El gos, gat i/o fura ha d’ estar identifi-
cat amb microxip -segons preveu la Llei 
de Protecció dels Animals-, i en cas que 
no ho estigui, serà requisit indispensa-
ble posar-li el microxip abans d’esteri-
litzar-lo. 

Recordem que a més, és obligatori 
per llei censar l’animal al municipi 
de residència. En el cas de l’Ajunta-
ment de Subirats aquest tràmit és 
gratuït.
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IX Pedalada dels Rocallons
Diumenge 5 de febrer es va 
disputar la novena edició  de 
la pedalada Rocallons, on 
uns 259 participants van 
poder gaudir d’un recorre-
gut pel nostre terme munici-
pal de Subirats de 31km de 
distància,  amb un desnivell 
acumulat de més de 1.000 

Regidoria
d’Esports

metres, un itinerari molt tècnic amb uns paisatges espec-
taculars. 

Com a cada edició molts participants es van endur dife-
rents obsequis  com caves, vins, melmelades o mel entre 
d’altres, gràcies a la col·laboració dels diferents cellers i 
establiments del nostre municipi de Subirats.

En categoria masculina el guanyador va ser Albert Pla-
nas i, en categoria femenina la guanyadora va ser la Nu-
ria Espinosa.

En aquesta edició cal lamentar que un participant va pa-
tir una caiguda greu  i va haver de ser traslladat a l’hos-
pital, afortunadament el mateix dia va ser donat d’alta, i 
esperem que tingui una ràpida recuperació.

Com cada any felicitar al club BTT Rocallons per l’orga-
nització i fer possible la cursa, i agrair la col·laboració 
dels ADF Subirats per l’assistència i vigilància el dia de 
la Pedalada, Protecció Civil, Centre Agrícola Sant Pau, 
voluntaris i voluntàries, als cuiners de les botifarres; a 
tots, MOLTES GRÀCIES.

Dissabte 14 de maig Cursa Popular
1.100 anys del Castell de Subirats

Dissabte 14 de maig dins dels actes de commemoració 
dels 1.100 anys del Castell de Subirats el servei d’es-
ports de l’Ajuntament de Subirats realitzarà una cursa 
popular pels voltants del Castell.

La cursa és gratuïta però caldrà inscripció prèvia a la 
web de l’Ajuntament.

Dia: 14 de maig de 2017

Lloc: Castell de Subirats
Hora sortida: 10.00h del matí
Distància: Circuit curt d’uns 3km  i circuit llarg d’uns 
10km aproximadament.
Punts de inscripció: www.subirats.cat

Hi hauran dos avituallaments, una a la meitat del reco-
rregut i l’altre al finalitzar la cursa.
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Diumenge 2 d’abril,
5a cursa de muntanya Correbocs d’Ordal

El proper diumenge 2 d’abril a 
les 9 del matí torna la 5ª edició 
de la Cursa de Muntanya Corre-
bocs d’Ordal.

El recorregut serà el mateix de 
l’any passat, on els participants 
sortiran de la pista d’Ordal en 
direcció al Puig d’Agulles.

Els que facin la cursa de 16km 
passaran pel Puig d’Agulles i 
el Montcau i als  de la cursa de 
31km tindran a la part final del 
recorregut el Crestabocs! 

Les inscripcions es poden fer 
per internet a:
www.correbocs.com.

Tots els corredors en finalitzar 
la cursa, tindran un obsequi de 
record.

A més a més l’organització tin-
drà preparat pa amb tomàquet 
i botifarra, per recuperar forces. 
Hi haurà premis per als  primers 
classificats i sorteig de produc-
tes locals entre tots els partici-
pants.

La Cursa de Muntanya Corre-
bocs d’Ordal és organitzada per 
l’Ateneu Ordalenc, amb la col·la-
boració de servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Subirats.

Explotació de la piscina municipal d’Ordal
per a la temporada de bany d’estiu 2017

El proper mes d’abril és publicaran les bases per l’adju-
dicació, mitjançant Concurs Públic, de l’adjudicació del 
servei de la Piscina Municipal d’Ordal per la temporada 
d’estiu 2017.

El servei de la piscina  de Sant Pau d’Ordal  no sortirà a 
concurs a l’haver prorrogat els adjudicataris de l’any pas-
sat la seva explotació.

Entre les diferents clàusules per optar a la licitació s’ha 
d’oferir una quantitat mínima de 2.500 euros.

Trobareu a la web de l’Ajuntament: www.subirats.cat les 
dates per realitzar la presentació de la documentació i els 
barems de puntuació.
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Pla d’ocupació Regidoria
de Promoció
Econòmica

L’Ajuntament de Subirats, mitjançant 
un conveni signat amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, ha con-
tractat una persona en un nou Pla 
d’ocupació dins el programa Treball 
i Formació, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i destinat 
a persones en atur, majors de 45 
anys, que han exhaurit la prestació 
per desocupació i/o el subsidi.

La Gemma Civit es va incorporar el 
passat 30 de gener i realitza fun-
cions d’auxiliar administrativa a les 
oficines de l’Ajuntament. La durada 
del seu contracte és de sis mesos 
i combina l’experiència laboral amb 
diferents accions formatives.

Portes obertes a les llars 
d’infants municipals 

Regidoria
d’Ensenyament

Les llars d’infants municipals obriran les seves 
portes per tal que els pares i mares de Subirats 
i comarca coneguin les instal·lacions dels tres 
centres i puguin conèixer de la mà de les mes-
tres, el projecte educatiu de cada llar. 

El proper 5 de març es faran les portes obertes de la Llar d’Infants Els 
Pardals. La jornada començarà a les 11 del matí i clourà a la 1 del migdia. 

LLAR D’INFANTS ELS PARDALS 
Direcció: Carme Ros
C/ del Pi, 1 - Ordal - T. 93 817 91 32

El proper 7 de maig es faran les portes obertes de la Llar d’Infants 
L’Esquirol i Els Cargols. La jornada començarà a les 11 del matí i clourà 
a la 1 del migdia. 

LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL
Direcció: Rosa Noya
C/ Ponent, 28 - St. Pau d’Ordal - T. 93 899 33 93 

LLAR D’INFANTS ELS CARGOLS
Direcció: Dolors Comas 
C/ del Bosc, s/n - Lavern - T. 93 899 42 11

Inici del període 
de preinscripció de 

les llars d’infants

Les famílies amb infants nascuts del 
2015 a maig del 2017 poden parti-
cipar en la preinscripció per a les llars 
d’infants municipals.

Del 8 al 19 maig estarà obert el ter-
mini de presentació de sol·licituds.

Les tres llars del municipi (Ordal, Sant 
Pau d’Ordal i Lavern) han organitzat 
una jornada de portes obertes els 
propers, 5 de març en el cas de la Llar 
d’Ordal i el 7 de maig en el cas de la 
Llar de Sant Pau i la de Lavern,  per 
donar a conèixer les instal·lacions, el 
projecte educatiu i l’equip de profes-
sionals.

Per participar en la preinscripció cal 
lliurar la sol·licitud i la documenta-
ció que l’acompanya a l’Ajuntament 
de Subirats, Pl. de l’Ajuntament s/n de 
Sant Pau d’Ordal, en l’horari d’atenció 
al públic, de 9 a 14 hores.   

Convocades una 
plaça de peó 
i una d’oficial 

electricista per a 
la brigada

La Junta de Govern Local, de data 
1 de març de 2017, va acordar 
aprovar les bases per proveir les 
places següents:

· Peó de la brigada municipal en 
règim de personal laboral temporal

· Oficial electricista de la brigada 
municipal en règim de personal 
funcionari interí.

Ambdues bases es publicaran en 
els següents espais: web munici-
pal, Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La pre-
sentació de sol·licituds s’iniciarà 
un cop es publiqui la convocatòria 
en el DOGC i serà publicitat a tra-
vés del web  HYPERLINK “http://
www.subirats.cat”.
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Racó de les Llars

Entenem la psicomotricitat com l’activitat educativa que 
implica la globalitat de l’infant ja que es basa en la rela-
ció que hi ha entre el moviment del cos i els processos 
psicològics de la ment.

Podríem dir que és un dels aspectes més importants en 
el desenvolupament dels infants ja que ajuda significa-
tivament a millorar la seva autonomia i permet la cons-
trucció i assimilació del propi esquema corporal. 

A més és un element dinamitzador que facilita els pro-
cessos de descoberta i assimilació que corresponen als 
infants d’ aquestes edats, alhora que respecta i fomenta 
la comunicació i l’evolució des del mitjà que els és més 
proper: el llenguatge corporal.

A nosaltres com a educadores ens ajuda a comprendre 
als infants, a partir de la seva manera de manifestar-se 
i relacionar-se amb el món que els envolta i a través de 

l’observació, obtenim una informació molt valuosa per 
acompanyar-los en el seu desenvolupament.

Per això a les llars d’infants de Subirats oferim aquesta 
proposta als infants un dia a la setmana.

Abans de començar l’activitat preparem l’espai i el ma-
terial que oferim a cada sessió i que estructurem en tres 
temps.

El primer és el ritual d’entrada on presentem el material 
concret.

En el segon es realitza l’activitat pròpiament dita.

Per últim, en acabar, recollim el material i fem el ritual 
de sortida que consta d’uns moments de relaxació i una 
cançó final que tanca la sessió.

Les educadores de les llars d’infants de Subirats

Psicomotricitat!!!
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Escola El Montcau

EXCURSIÓ A TARRAGONA

El passat 11 de Novembre  els nens i nenes de l’escola El 
Montcau van fer una excursió a Tarragona.
Van anar a veure restes de les construccions d’una ciutat 
romana. 

Els alumnes de cicle mitjà i superior van passejar pel 
fòrum romà mentre una senyora vestida de l’època ens 
ho explicava tot. Vàrem aprendre moltes coses com per 
exemple: que les escultures sempre esculpien el cos i 
desprès agafaven la persona que li encarregava i li feien 
la cara, però els més rics(els més importants) també li 
deixaven els braços.
Desprès de tota l’explicació vàrem dinar. Acabats de di-
nar vàrem anar a l’amfiteatre romà, on al matí havien fet 
les activitats els alumnes d’educació infantil i de cicle 
inicial. 
Tot seguit vàrem marxar cap a Ordal. 

    
Aitor Gutiérrez Valls

TALLER DE ROBÒTICA 

Els nens i nenes de l’escola El Montcau van fer un taller 
de robòtica el dia 22 de desembre després de dinar com 
a cloenda del primer trimestre.
L’empresa de robòtica que ho organitzava i que va con-
tractar l’AMPA de l’escola per fer l’activitat es diu robò-
tica SL.

Primer i segon van fer una hora de Lego i una hora de 
robòtica simple  muntant un robot petit.
Cicle mitja i cicle superior van programar un robot amb 
l’ordinador i el van fer anar en davant, en darrera i do-
nant voltes.
Els nens i nenes de l’escola El Montcau s’ho van passar 
molt bé.  

Laura Orozco Gil

VISITA A LA RESIDÈNCIA EL CENACLE
El passat dia dilluns dia 19 de desembre ...
Els nens i nenes  de l’escola El Montcau d’Ordal van anar 
a el Cenacle a cantar als avis.
Aquell dia els nens i nenes de l’escola El Montcau  d’Or-
dal van anar a cantar als avis de la residencia d’Ordal i a 
portar als avis unes galetes que van fer ells a un taller del 
col·legi amb l’ajut del Sergi Almodóvar. Els nens i nenes 
van cantar per cicles. Primer van cantar els petits de l’es-
cola, els d’Educació Infantil,  les cançons: “Ara ve nadal”, 
”Els tres reis d’orient”i ”Serra que serra “. A continuació 
va cantar cicle inicial “El ninot de neu”. Passada una es-
tona va cantar cicle mitjà ”El dimoni escuat”. Finalment 
van arribar els més grans de l’escola els nens i nenes de 
cicle superior  van cantar les cançons :”Ara ve nadal” “Les 
dotze van tocant “ i les van tocar amb flauta. 
Els avis van estar molt contents per què els van anar a 
veure. Quan els nens anaven sortint els anaven regalant 
una piruleta.   

Aida Pi 

LA CANTADA DE NADALES

El passat 22 de desembre a l’ateneu Ordalenc els nens 
i nenes de l’escola El Montcau d’Ordal van cantar un se-
guit de nadales.
El 22 de desembre al migdia a l’Ateneu Ordalenc els 
nens i nenes de l’escola El Montcau d’Ordal van recitar 
i cantar un seguit de nadales on hi havia molta gent. A 
l’entrada s’hi venien galetes que havien fet els nens de 
l’escola per guanyar diners per condicionar l’escola i el 
pati. En total van recaptar 52euros, tot plegat va ser un 
èxit.  Primer van cantar els nens i nenes d’infantil “Ara ve 
Nadal’’; “Els tres reis d’Orient ;’ “Serra que serra’’ i “We 
wish you a merry Chrismas’’. També  van recitar el poema 
“Aquest Nadal”. Cicle Inicial va cantar “El ninot de neu” i 
“We wish you a merry Chrismas’’(juntament amb els nens 
i nenes d’educació infantil). Ells van recitar el poema “El 
pessebre”. Els nens i nenes de Cicle Mitjà van cantar “El 
dimoni escuat” i “Deck to the hall”. Aquests van recitar el 
poema “El silenci de la nit” i “La festa de la pau”.  Final-
ment els alumnes de Cicle Superior van recitar  el poema 
“La nit de Nadal” i van cantar i tocar amb flauta “Ara ve 
Nadal” i “Les dotze van tocant”. També van cantar “Deck 
to the hall” (juntament amb els de Cicle Mitjà). Per acabar 
van cantar tots junts “Ara és Nadal”.  
 

Carla Casas Pi
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Escola Sant Jordi - Sant Pau d’Ordal

VINSEUM

El passat 8 de novembre, els nens i nenes de la Coopera-
tiva de La Vinya de L’Emoció i els seus companys de 4rt, 
van anar al Vinseum.
A les 10h del matí a la sala d’actes del Vinseum els es-
peraven el seu amic Jordi Ribas del Vinseum, dos direc-
tors de curtmetratges: El Jordi Cabestany de “Cultivare” 
i el Jordi Musté de “Rebels de Batea” i nens i nenes de 
l’escola de Pacs, per poder gaudir tots junts del Most a 
les Escoles.
El Most a les Escoles és una part del Most Festival, on 
hi van els més petits per visionar curtmetratges sobre la 
vinya, el vi... 
Després de veure els curtmetratges que participaven en 
el Most Festival, que eren molt “xulos”, van aprofitar per 
fer preguntes als directors, ja que ells també hauran de 
fer un curtmetratge. 
Quan es va acabar el col· loqui, van fer un tast de most. 
Després de dinar, quant el Vinseum estava tancat, van 
tornar-hi a preparar la visita guiada del museu per  les 
famílies, que faran el mes de febrer. Aquesta visita  ja la 
van fer el curs passat als companys francesos de l’Eras-
mus que els van visitar.   

Paula Vendrell 

SUBIRATS TASTA’L

El dia 27 de novembre del 2016, l’Escola Sant Jordi de 
Sant Pau d’Ordal va participar en la dotzena mostra de 
vins, caves i productes de la terra: Subirats Tasta’l, repre-
sentant la Vinya dels nens i ensenyant tot el treball que 
han anat fent. 

El Subirats Tasta’l, pels nens i nenes del cicle Superior, ha 
estat una activitat més del projecte Erasmus +.

A la seva carpa hi havia cartells que explicaven la vinya 
dels nens, com la gestionen amb la cooperativa “La vinya 
de l’emoció” i com han elaborat els seus productes. Tot 
això acompanyat d’una selecció d’imatges i d’unes mos-
tres de productes per tastar: most, mistela i  pàmpols de 
xocolata.
  

Núria Bonet i Jade Campos

VISITA GUIADA AL VINSEUM

El divendres dia 17 de febrer del 2017,els nens i nenes 
de Cicle Superior de l’escola Sant Jordi de St. Pau torna-
ran al Vinseum, (el museu del vi i la vinya de Vilafranca), 
a fer una visita guiada per als pares i mares. També convi-
daran a tots els amics que els han  ajudat a la seva vinya. 
La visita la faran en català i anglès i serà molt divertit, 
perquè la gent anirà passejant pel museu i es  trobarà 
alguns personatges de diferents èpoques que els aniran 
explicant la historia del vi i la vinya.

El motiu d’aquesta visita, és mostrar als pares el treball 
que van fer l’any passat quan van preparar aquesta visita 
guiada al Vinseum per ensenyar-lo als alumnes francesos 
que els van visitar dins del projecte Erasmus.

Èlia Albert, Rafik El Hajjioui i Jaume Milà  
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Escola Subirats

SEGUIM AMB EL PROJECTE PATI

Poc a poc, pas a pas, el pati de la nostra escola va can-
viant... 

Al desembre vam fer la primera “Jornada de treball” al 
pati. Va ser un dissabte i hi vam participar famílies i mes-
tres. 

Les primeres accions han estat la col·locació d’un rocò-
drom a una de les parets, un slack-line (cinta d’equilibris) 
i una paret de palets. 

Aquestes noves propostes van sorprendre als nens i ne-
nes a la tornada de les vacances de Nadal i els han anat 
engrescant a tenir noves experiències en aquesta estona 
de joc diària. Tot i que aquesta transformació és lenta, 
també és molt important i fa possible que l’hora d’es-
barjo sigui un temps d’aprenentatge, somriures, possibi-
litats, imaginació i creativitat  per tots els nenes i nenes 
de l’escola. 

Per tal de seguir-los sorprenent i buscant la seva curio-
sitat, ben aviat hi haurà una altra jornada de treball on 
esperem que hi hagi encara més participació per poder 

crear noves propostes lúdiques i engrescadores per a 
tots els nens i nenes. 

Un altre canvi que hem incorporat durant l’estona d’es-
barjo està protagonitzat pels alumnes de cicle superior 
i es tracta d’un campionat del joc “El Cementerio” tots 
els dimarts i dijous d’aquest segon trimestre on els nens 
i nenes, en grups d’edats barrejats, fan un “campionat” 
d’aquest joc.   

I finalment i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Su-
birats, s’ha instal·lat un aparca-bicicletes i patinets dins 
l’Escola per a facilitar la mobilitat sostenible i el respecte 
al medi ambient. Aquest fet ha incentivat als nens i nenes 
i a les famílies a venir a l’escola amb bicicletes i patinets, 
deixant de banda els cotxes. Estem molt contents/es de 
la resposta d’alumnes i famílies.

Seguirem endavant amb aquests petits canvis que es-
perem de tot cor, es converteixin en dinàmica d’escola a 
llarg termini. 

Gràcies a tothom per fer-ho possible.

Escola Subirats
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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. 

Pi de la Salada

UBICACIÓ
Ubicació: Al Nord de Can Bas, molt 
a prop de la masia de la Salada, al 
torrent de la Salada     
Àmbit: Patrimoni natural   
Tipologia: Espècimens botànics     
Titularitat: privada 

DESCRIPCIÓ                   
Exemplar d’arbre mediterrani de pi 
blanc (Pinus Halepensis) de grans 
proporcions. D’entre 15 i 20 me-
tres d’alçària, el tronc és recte des 
de la base fins a la capçada, on es 
converteix en tortuós, la capçada és 
esclarissada. L’escorça és grisa i es-
blanqueïda. Les fulles són d’un verd 
clar grisenc, primes i blanes, de 6 a 

Alzina de Can Ros

UBICACIÓ
Ubicació: Sobre uns camps de con-
reu prop de la masia de Can Ros          
Àmbit: Patrimoni natural     
Tipologia: Espècimens botànics       
Titularitat: privada

DESCRIPCIÓ                   
Alzina (quercus ilex) de 15 metres 
d’alçada; a la base el tronc mesura 
un perímetre de 4,35 metres.

Actualment està morta.

També era coneguda amb el nom 
d’Alzina Gran.

Era un dels arbres més destacats 
d’aquesta espècie al Penedès, i, 
segons Salvador Llorac, símbol de 
l’antic municipi de Subirats. En tot 

cas, el topònim és una referència 
identitària del municipi, en el sentit 
que és i ha estat molt conegut per 
vàries generacions de la població.

Al costat de l’arbre, un cartell del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Direcció General del Medi 
Natural, de la Generalitat de Catalun-
ya declara l’alzina de Can Ros “Arbre 
Monumental”.

És l’únic que exemplar que ha estat 
catalogat com a monumental en tot 
el municipi.

Font: Inventari de Patrimoni Cultural de Subirats de la Diputació de Barcelona

10 centímetres de llargada.
Altres sinònims de pi blanc són: pi 
bord, pi garriguenc, sapina. Floreix 
entre abril i maig.

Viu a la terra baixa, on primitivament 
restava a la garriga amb margalló i 
a les clarianes assolellades, àrides 
i pedregoses del país de l’alzina; a 
causa de la destrucció del bosc na-
tural ha pogut estendre’s i esdevenir 
el més comú i més abundant dels 
arbres d’aquest territori.

Les pinyes que fa són ordinàriament 
molt abundants, de grandària mitja-
na i estretament còniques.
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Festival BarnaSants a Subirats
El festival de cançó d’autor BarnaSants segueix en plena expansió des-
prés de 21 anys d’existència i de resistència. Per segon any consecutiu, 
Subirats ha estat seu del Festival i s’ha convertit junt amb els municipis 
de Gelida (seu del Festival des del 2014), Sant Sadurní d’Anoia i Sant 
Llorenç d’Hortons, en seus del reconegut Festival a la comarca de l’Alt 
Penedès. La cançó d’autor pren el protagonisme als diferents escenaris, 
en un intent d’unir culturalment el territori dels Països Catalans i crear 
també ponts amb Llatinoamèrica.

El proper 24 de març a les 20 h es durà a terme al Centre Agrícola de 
Sant Pau d’Ordal el concert de Marc Parrot. 

Venda d’entrades a l’Ajuntament de Subirats o a: www.barnasants.com

Entrada Anticipada: 8 euros / Taquilla: 10 euros 

Commemoració dels 1.100 anys del Castell de Subirats

L’any 2017 és un any de celebració 
per al municipi de Subirats. El Castell 
de Subirats compleix 1.100 anys des 
de la primera referència escrita, en 
un document de cessió de terres dels 
germans Udolard i Ermenard a l’abat 

Des de l’Ajuntament de Subirats vo-
lem commemorar aquesta fita històri-
ca amb una sèrie d’actes i esdeveni-
ments que conviden a la participació 
de tota la ciutadania de Subirats, de 
Sant Sadurní d’Anoia i per extensió 
a tot el territori penedesenc d’aquest 
aniversari.

El passat 28 de febrer va tenir lloc la 
inauguració dels actes al Castell de 
Subirats. L’acte va comptar amb l’as-
sistència d’un centenar de persones.  
Juntament amb aquesta revista us re-
partim el programa d’actes i us ani-
mem a participar activament dels 
múltiples esdeveniments que tenim 
programats. 

Parades del bibliobús Montau 2017

  LAVERN        ORDAL  SANT PAU

Gener     19          12, 26       18

Febrer    2, 16            9, 23     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

Donadeu del monestir de Sant Cugat  
del Vallès.

En aquest document per primera ve-
gada tenim notícies de Subirats i del 
territori del Penedès.
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El Jaciment dels Casots:
la fauna de Subirats fa 16 milions d’anys

Avui amb prou feines en queden les 
runes, però a mitjans del segle XIX, 
entorn als Casots s’hi instal·là una 
mina de carbó. Malauradament els 
enginyers no calcularen bé la mida 
de les reserves i fou una ruïna, però 
tot i així canviaria la història de la pa-
leontologia a Catalunya. L’activitat a 
les mines va permetre descobrir els 
primers fòssils de vertebrats del país, 
incloent mastodonts i rinoceronts, 
que es traslladaren al Museu de Geo-
logia del Seminari de Barcelona. No 
obstant, en abandonar-se l’explotació 
no es produïren noves troballes fins 
al 1989, quan un veí de Sant Sadur-
ní d’Anoia trobà una munió d’ossos 
a una vinya prop dels Casots, a tocar 
d’on hi havia hagut les antigues mi-
nes. Immediatament un equip de pa-
leontòlegs de l’Institut de Paleontolo-
gia de Sabadell dugué a terme una 
sèrie de profitoses campanyes d’exca-
vació que permeteren recuperar més 
d’un miler de restes.

Fa uns 16 milions d’anys, a principis 
de l’època que anomenen Miocè, als 
entorns dels Casots hi havia un pe-
tit llac i al seu fons s’hi acumulaven 
fulles i branques de la vegetació que 
creixia a la riba. Després de milions 
d’anys, aquestes restes vegetals es 
convertiren en els petits dipòsits de 
carbó que explotaven les antigues mi-
nes. Però a part dels vegetals sovint 
anaven a parar al llac cadàvers dels 
animals que hi nedaven o bé vivien a 
prop, i si eren enterrats prou ràpid es 
conservaven perfectament. Així doncs, 
als Casots s’han descobert diversos 
esquelets fossilitzats dels impressio-
nants animals que poblaven la Cata-
lunya del Miocè. En aquella època la 
temperatura era molt més alta que no 
pas a l’actualitat i el clima i vegetació 
a Subirats era de tipus tropical, sem-
blant al d’algunes zones de l’Àfrica 
i del sud-est asiàtic. Així no és d’es-
tranyar que el llac fos ple de petits 
cocodrils d’entorn a un metre de llarg. 
També hi trobaríem diverses espècies 
de rinoceronts, algunes de les quals 
serien de costums semiaquàtiques i 
tindrien un aspecte i estil de vida més 
semblant al dels hipopòtams. Prop 
del llac hi vivien parents primitius de 
felins, cérvols, senglars i antílops, a 
més d’una sèrie de bèsties d’aspecte 
grotesc. Aquestes inclouen Ampelo-

meryx, un parent llunyà de les girafes 
que tenia dos petites banyes sobre 
els ulls i una mena d’aparatosa visera 
d’os en forma de “Y” que li sortia del 
darrere del crani. O els mastodonts, 
avantpassats dels elefants de cap 
allargassat i amb ullals rectes tan al 
crani com a la mandíbula. I tancaria la 
desfilada de “monstres” prehistòrics 
Amphicyon, ancestre dels actuals gos-
sos i ossos i amb un aspecte a mig 
camí entre tots dos. Aquest robust 
“gos-ós” tenia un pes de més de 300 
kg i era un dels carnívors més grans 
del seu temps, tota una fera!

Els Casots és el millor jaciment de la 
seva edat de tota Europa, i coincideix 
amb un període molt interessant, en 
el que les famílies de mamífers que 
existeixen a l’actualitat reemplacen 
a grups més antics. Les darreres ex-
cavacions van concloure al 1994 i 
poc després la Generalitat el prote-
gí legalment com el primer jaciment 

paleontològic considerat “Bé Cultural 
d’Interés Nacional”, posant-lo doncs a 
la mateixa categoria que la Sagrada 
Família! Tot i així, durant dues dè-
cades no s’ha tornat a excavar i els 
paleontòlegs han centrat els seus es-
forços a restaurar i estudiar els fòssils 
recuperats. Des de l’Institut Català de 
Paleontologia creiem que ha arribat el 
moment de reprendre les excavacions. 

Què ens espera en aquesta nova eta-
pa? Quins animals fantàstics es des-
cobriran? Quins són els secrets que 
encara romanen enterrats a l’antic 
llac dels Casots? Ens proposem des-
cobrir-ho. Excavar de nou el jaciment, 
estudiar els fòssils que en surtin i, el 
que és més important, donar-ho a 
conèixer a especialistes, profans i so-
bretot a la gent de Subirats. Que to-
thom pugui dir ben cofoi “Ep, al meu 
poble és on hi ha el jaciment dels Ca-
sots”.

Crani del petit cocodril Diplocynodon ratelii trobat als Casots i descrit 
aquest 2017 en vista lateral (a dalt) i superior (a sota). S’observen cla-
rament les òrbites, narius i esmolades dents. El crani fa 15 cm de llarg i 
l’animal sencer rondaria el metre de llargada i s’alimentaria bàsicament 
de peixos. Fotografia: David M. Alba, Institut Català de Paleontologia M. 
Crusafont.

Informació facilitada per Isaac Casanovas i Vilar,
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Sabadell)
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Intel·ligència emocional
Les persones tenim la capacitat de conduir de manera pro-
fitosa les emocions, les pròpies i també les alienes, però 
de vegades és complicat i se’ns escapa de les mans. Els 
beneficis psicològics i socials d’aconseguir-ho són enor-
mes i per això és important desenvolupar correctament la 
intel·ligència emocional. Al llarg del 2016 el psicòleg Dani 
Borrell va introduir aquest aspecte de la psicologia entre 
la gent gran del municipi que va assistir al cicle de xerra-
des sobre educació emocional. Enguany, la Sílvia Almirall 
i la Montse Bueno, membres de l’associació Llambrusca, 
treballaran intensament en 8 nuclis de població de Su-
birats per oferir eines per millorar la nostra intel·ligència 
emocional.

Deixeu-vos seduir per la màgia de les emocions i alhora 
apreneu a controlar-ne la resposta física. Les sessions són 
les següents:

• 20 febrer, 6 març, 3 abril, 24 abril i 15 maig
al Local Social de Casablanca a les 10 h. 

• 20 febrer, 6 març, 8 maig, 15 maig i 22 de maig
al Casal de Can Batista a les 11.30 h. 

• 13,20, 27 febrer i 6 i 13 març
al Patronat dels Casots a les 16.30 h 

• 13,20, 27 febrer i 6 i 13 març
al Subigran d’Ordal a les 18 h.

• 16,23 febrer i 2,9 i 16 març
a l’escola de Lavern a les 17.15 h

• 23,30 març i 6 abril i 4 i 11 maig
al bar de la Sala de Can Cartró a les 16.30 h

• 23,30 març i 6 abril i 4 i 11 maig
a les escoles velles de Sant Pau a les 18 h.

• 8, 15, 22, 29 maig i 5 juny
al Local de Can Rossell a les 17.15 h

Les sessions són gratuïtes i la inscripció la podeu fer tru-
cant a l’ajuntament al telèfon 93.899.30.11 i indicant el 
vostre nom, telèfon i nucli on fareu l’activitat. 

La Maria Caselles celebra els 100 anys 

Dissabte 18 de febrer es 
va celebrar a la Residència 
Casa Família el Cenacle un 
aniversari molt especial, la 
senyora Maria Caselles Plans 
va fer 100 anys i es va or-
ganitzar una gran festa amb 

Regidoria de
Gent Gran

la presència de familiars, amistats, professionals i re-
sidents de la casa i representants de l’Ajuntament de 
Subirats. La gerent del Centre li va fer entrega de la 
medalla Centenària concedida per part de la Generalitat 
i la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de Subirats 
la va obsequiar amb un ram de flors. Una resident de 
la Casa Família el Cenacle, va fer el següent poema per 
desitjar a la Maria un bon aniversari de part de totes les 
persones que viuen i treballen al Cenacle.

100 anys de la Maria Caselles

Van caient les anyades

Com la neu pausadament

I es van complint les diades

Avui la Maria en compleix cent.

Els residents que vivim al Cenacle

Ens ha semblat que seria bo

Fer-vos un afectuós homenatge

per donar-vos la nostre felicitació

Felicitats!

Roser Montserrat Mila, 88 anys. Santa Fe

 Informació facilitada per la
Residencia Casa Familia el Cenacle
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Regidoria 
d’Igualtat i
Ciutadania

Exposició “Per bruixa i metzinera.
La cacera de bruixes a Catalunya”

Enguany, per commemorar 
el Dia Internacional de la 
Dona i en el marc de la ce-
lebració dels 1.100 anys del 
Castell de Subirats, des de la 

Regidoria d’Igualtat i Ciutadania s’ha muntat l’exposició 
del Museu d’Història Nacional de Catalunya “Per bruixa i 
metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya”. 

Aquesta exposició s’ha ubicat al Patronat Familiar dels 
Casots. 

L’exposició es va inaugurar el 10 de març i va comptar 
amb la participació de la Maria Lluïsa Latorre que va fer 
una xerrada sobre aquesta temàtica.  

L’exposició estarà oberta del 10 al 26 de març. 

Horaris de l’exposició: dissabtes de 17 a 20 h i diumen-
ges d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. De dilluns a divendres 
visites concertades trucant al telèfon de l’Ajuntament de 
Subirats, 938993011.
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Classes de gimnàstica per a gent gran
Des de la regidoria de gent gran de l’ajuntament de Su-
birats s’ofereix la possibilitat de fer dues classes de gim-
nàstica adaptada a la gent gran al municipi i de manera 
setmanal, i per a poder assistir a aquestes dues classes 
es demana una petita aportació econòmica trimestral. 

Durant l’any 2016 aquesta quota es va fixar en 10 euros 
el trimestre, i enguany, 2017, la quota s’incrementa i pas-
sa a ser de 15 euros el trimestre. El segon trimestre del 
curs 16/17 va començar el dilluns 9 de gener i finalitzarà 
el 31 de març, i el tercer trimestre serà de l’1 d’abril al 
21 de juny.  

Es pot abonar l’import en efectiu o targeta bancària a la 
recepció de l’ajuntament, fent una transferència bancària 
al número ES65-0081-1630-02-0001015509 (po-
sant el nom i cognom com a concepte), o bé domiciliant 
el pagament. 

Es pot adreçar qualsevol dubte a la professora de gim-
nàstica o bé a la dinamitzadora de la gent gran, Neus 
Arnan, a l’adreça gentgran@subirats.cat, o al telèfon 
93 899 30 11.

Musicoteràpia 
A Subirats hem començat a moure l’esquelet amb la mu-
sicoteràpia dels músics penedesencs, Roser Ríos, Gemma 
Grau i Oriol Vallès. Són classes d’una hora i trenta minuts, 
que s’ofereixen en cicles de tres classes a la gent gran del 
municipi, organitzades des del projecte de Dinamització 
de la gent gran de la Diputació de Barcelona i la Regidoria 
de gent gran.

La programació és la següent: 

• 13, 27 de febrer i 13 de març a les 9.30 h
al Local social de Casablanca i a les 11.30 h al Casal de 
Can Batista. 

• 22, 29 de maig i 5 de juny a les 16 h
al Patronat dels Casots i a les 18.15 h al Subigran d’Ordal

• 13, 20 i 27 de març a les 17.15 h
al Local de Can Rossell

• 2, 9 i 16 de març a les 17.15 h
al bar de la Sala de Can Cartró

• 11, 18 i 25 de maig a les 17.15 h
a l’escola de Lavern

• 1, 8 i 15 de juny a les 17.15 h
a les escoles velles de Sant Pau d’Ordal

Les sessions són gratuïtes i la inscripció la podeu fer tru-
cant a l’ajuntament al telèfon 93.899.30.11 i indicant el 
vostre nom, telèfon i nucli on fareu l’activitat. No us ho 
deixeu perdre!
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La situació de desigualtat salarial a Catalunya
entre homes i dones

L’Observatori del Treball i Model Pro-
ductiu ha elaborat el seu primer in-
forme sobre la situació de desigualtat 
salarial a Catalunya, que evidencia, 
amb dades objectives, la persistència 
de la bretxa salarial entre homes i do-
nes en el mercat de treball del nostre 
país i dels països del nostre entorn.

La bretxa salarial a Catalunya es situa 
en el 15,9% o el 26%. La variació en-
tre un percentatge i l’altre depèn de la 
unitat de mesura emprada: l’hora tre-
ballada, en el primer cas; els ingres-
sos bruts anuals, en el segon.

Informació facilitada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
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L’Ajuntament s’apropa als ciutadans

Aquestes jornades es van iniciar el passat 12 de febrer 
al nucli de can Batista i s’acabaran el proper 6 d’abril a 
Lavern. Es duran a terme a diferents nuclis del municipi 
per poder arribar a tots els subiratencs i subiratenques.

Regidoria de
Participació
Ciutadana

De de la regidoria de Participació Ciutadana s’han orga-
nitzat unes Jornades informatives i de participació on els 
veïns i veïnes podreu fer preguntes sobre qualsevol tema 
relacionat amb l’Ajuntament, que sigui del vostre interès, 
directament als regidors i regidores.

AGENDA DE LES JORNADES
• Can Batista: Diumenge 12 febrer,  a les 12 h
• Can Rossell i Urbanització: Diumenge 19 febrer,  a les 12 h
• Can Cartró: Dijous 23 febrer,  a les 20 h
• Ordal: Divendres 3 març,  a les 20 h
• Ca l’Avi: Dijous 9 març,  a les 20 h
• Sant Pau, el Pago i Urb. Muntanya Rodona: Dijous 16 març, a les 20 h
• Barri Sant Joan: Diumenge 26 març, a les 12 h
• Els Casots: Dijous 30 març, a les 20 h
• Lavern: Dijous 6 abril,  a les 20 h

Us animem a participar activament en aquestes jornades on podrem tractar temes diversos del municipi que ens 
interessen o inquieten a tots, així com escoltar les vostres propostes.

Us hi esperem!

Presentació del Portal d’entitats 
El passat dissabte 4 de març va tenir lloc, a la sala de 
plens de l’Ajuntament, la presentació del Portal d’entitats 
de Subirats a càrrec de la Regidora de Participació Ciuta-
dana, Àngels Pinyol, i el tècnic de la Diputació de Barcelo-
na, Pere Rodríguez.

A l’acte hi van assistir representants d’una quarantena 
d’entitats del municipi. La jornada va començar a les 10 

del matí amb la presentació de l’acte, seguidament es va 
oferir un esmorzar per a tots els assistents i finalment, el 
tècnic de la Diputació, va impartir una formació per a totes 
les entitats interessades en crear la seva pròpia pagina 
web.

L’adreça web del Portal d’entitats és
www.entitats.subirats.cat 
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L’Administració més a prop que mai
Des de fa uns mesos a l’Ajuntament s’estan implementant 
els tràmits electrònics dins la pàgina web.

D’aquesta manera volem facilitar als ciutadans l’accés per 
presentar documents o fer sol·licituds a l’Ajuntament sen-
se haver de desplaçar-se per entregar documents presen-

cialment ni haver de venir a recollir les contestes a les 
instàncies, queixes o suggeriments presentats.

Registrant-se amb un usuari i contrasenya des de la web 
www.subirats.cat entrant a la seu electrònica.

TRÀMITS

IdCAT
Identificar-te amb ususari i

contrasenya i relacionar-te amb
l’Ajuntament des de casa.

Pots fer tots els tràmits 
des de casa, sense

desplaçar-te.

Sense necessitat de 
tenir certificat digital ni 

DNI electrònic.

Reps la contesta de 
l’Ajuntament a casa teva 

per la mateixa via.

Import
ant
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Regidoria de
Benestar
Social

“Apropa’t a la Diversitat”

El projecte “Apropa’t a la 
Diversitat” de la Diputació 
de Barcelona, continuarà 
aquest 2017 al nostre muni-
cipi de la mà de la dinamit-

zadora Asmae Abriouel, 4 hores a la setmana. Ès  un 
projecte que es va iniciar l’any 2013 amb els objectius 
següents: 

- Millorar la integració de les persones immigrades al 
municipi creant xarxa social.

- Realitzar entrevistes individuals i grupals amb població 
immigrada.

- Intervenir com a traductora i mediadora intercultural en 
els  Serveis Socials bàsics i a les escoles.

- Crear diversos tallers i xerrades informatives respecte 
l’àmbit educatiu.

Per aquest primer trimestre i dins de l,àmbit educatiu, hi 
ha programades diverses  activitats i/o tallers a l’Escola 
El Montcau d’Ordal, a realitzar per la dinamitzadora in-
tercultural:

- Sessió formativa “el dialecte marroquí”,  dirigida als 
professors de l’escola. 

- Xerrada “ La cultura del Marroc”, dirigida als alumnes 
de cicle mitja i cicle superior.

- Taller de henna, adreçat a tota l’escola.

Convocatòria d’Ajuts a centre de dia 2017

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics:

• Per alleugerir la despesa corresponent al transport de les persones majors de 65 anys amb discapacitat, amb 
problemes de mobilitat o persones grans amb dependència als serveis socials d’atenció especialitzada (centre de 
dia i hospital de dia) 

• Per a persones amb discapacitat o amb grau de dependència reconegut, que requereixin transport per des-
plaçar-se a serveis socials d’atenció especialitzada (centre de dia de Salut Mental)

El tràmit de sol·licitud d’aquests ajuts s’ha de realitzar presencialment a les dependències dels Serveis 
Socials municipals. Podeu demanar hora al telèfon de l’Ajuntament 93 899 30 11.

El termini de presentació de les sol·licituds te validesa durant tot l’any 2017.

Habitatges d’emergència social
Des de la Regidoria de Benestar Social s’està treballant 
en què el municipi disposi d’habitatge d’emergència social 
per donar acollida a aquelles famílies que en algun mo-
ment ho puguin necessitar.

Durant l’any passat ja es van dur a terme les obres de 
rehabilitació de l’antiga escola d’Ordal i ja es disposa d’un 
habitatge totalment renovat i preparat per a ser habitat. 

Durant aquest any es duran a terme les obres de la planta 
baixa del mateix edifici, als efectes d’adequar-lo també a 
habitatge. Així, l’oferta en habitatge social de Subirats se-
ria ja de dues vivendes.

Arran d’aquesta obra, es va encarregar a la Diputació de 
Barcelona un estudi per poder gestionar de la millor ma-
nera possible com s’adjudicava aquest habitatge social. 

Aquest estudi es troba en una fase molt avançada, i un cop 
estigui acabat es procedirà a aplicar-lo.

Els tècnics de Diputació han proposat un Reglament Muni-
cipal per a l’adjudicació d’habitatges d’emergència social 
als efectes de poder garantir que el dret bàsic a l’habitatge 
es faci amb la màxima transparència i rigorositat.
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Serveis Socials Bàsics a Subirats
Serveis Socials Bàsics de Subirats emet cada any una 
Memòria del servei, com a instrument d’anàlisi, d’avalua-
ció i de planificació del departament. 

En aquesta memòria veiem que un sector important atès 
en el nostre departament és la població “Gent Gran”. En 
destaquen els problemes de salut, discapacitats, proble-
mes d’autonomia, de dependència... que es veuen agreu-
jades per les característiques geogràfiques del municipi 
(petits nuclis aïllats, masies, dispersió, barriades...).  

Un altre àmbit d’intervenció rellevant en la nostra tas-
ca, continua sent l’atenció amb famílies amb fills menors 
al seu càrrec. Continuem detectant problemes laborals, 
econòmics, de deutes (destacaríem deutes de subminis-
traments de l’habitatge), entre d’altres. Són situacions de 
gran complexitat a causa de la conjuntura econòmica i la-
boral que es manté. Moltes actuacions han precisat d’aju-
des d’urgència social. Des de l’Ajuntament, s’han destinat 
recursos econòmics per a cobrir les necessitats bàsiques 
dels usuaris : despeses sanitàries, d’alimentació, submi-
nistraments, entre d’altres.

Respecte a les problemàtiques ateses, podem destacar 
que les més nombroses continuen sent les de salut asso-
ciades a situacions de malaltia física crònica i de malaltia 
d’Alzheimer i altres demències. La problemàtica de dis-
capacitat també destaca pel gran nombre de persones 
amb discapacitat física, discapacitat de mobilitat reduïda, 
i discapacitat psíquica.

Aquestes problemàtiques moltes vegades van associades 

a la Dependència (Llei de Dependència).

També atenem persones amb problemàtiques econòmi-
ques, que van lligades a situacions d’ingressos insufi-
cients o bé, a situacions de no tenir ingressos.

Aquestes també estan vinculades a les laborals (atur amb 
o sense subsidi)  i d’habitatge. 

A nivell de problemàtica social, també destaquem les di-
ficultats en les relacions familiars/socials i l’aïllament físic 
de les persones.

Durant el 2016 s’han dut a terme els següents PROJEC-
TES COMUNITARIS des del mateix municipi:
- Convocatòria de prestacions per adquirir ajuts tècnics 
i fer arranjaments per suprimir barreres arquitectòniques 
a les llars.  
- Ajuts de Transport Adaptat per a persones grans o amb 
discapacitat que assisteixen a un servei de centre/hospi-
tal de dia.
- Beques Escolars per a les famílies del municipi. 
- Beques Municipals destinades a fomentar la Pràctica 
Esportiva 
- Projecte “Apropa’t a la Diversitat”. 
- Grup de Suport Emocional i d’Ajuda Mútua (GSAM) 
- Projecte Auxiliar de la llar

En les properes edicions de la revista TOT SUBIRATS ex-
plicarem en què consisteixen aquests serveis i projectes 
impulsats per Serveis Socials.

Regidoria de
Turisme

Primera guia d’Enoturisme al Penedès
La Guia d’Enoturisme del Pe-
nedès s’ha presentat aquest 
dilluns, 19 de desembre, a 
l’Oficina de Turisme i km.0 
de Vilafranca del Penedès. 
En l’acte han participat; el 
president del Consorci de 
Promoció Turística del Pene-

dès, Sergi Vallès, el president del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès, Francesc Olivella, el Diputat Adjunt de Tu-
risme de la Diputació de Barcelona i alcalde de Vilafranca 
del Penedès, Pere Regull, i Lluís Tolosa, autor de la Guia. 
L’acte de presentació ha comptat amb una gran l’assis-
tència dels agents del territori;  alcaldes i regidors de 
la comarca, representants d’altres institucions, cellers, 
agents d’enoturisme i especialistes del món vitivinícola 
del Penedès.
Durant la presentació s’han donat detalls de la guia i 
s’ha remarcat el potencial del Penedès com a destinació 
enoturística mundial. La guia és una eina per gaudir del 

turisme del vi amb més 
de 500 vins i caves re-
comanats, i proposa 210 
llocs per fer enoturisme al 
Penedès, entre els quals 
destaquem el Festival de 
Música a les vinyes i el 
Mercat del Préssec d’Or-
dal.
L’Ajuntament de Subirats, 
a través de la Regidoria 
de Turisme, ha col·labo-
rat en aquesta guia, amb 
l’objectiu de recolzar els projectes comuns del territori, 
així com el teixit empresarial del municipi; cellers, res-
taurants, allotjaments i serveis turístics, i també per re-
marcar la feina dels pagesos i viticultors del nostre món 
rural, que cada dia donen valor i forma al paisatge, ele-
ment principal i identitari en el desenvolupament de la 
nostra destinació i marca turística. 
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Art a Subirats - Les Botes del Subirats Tasta’l
Subirats és un municipi eminentment rural, que fonamenta 
la seva economia amb l’agricultura de la vinya i el préssec 
i la producció de vins i caves. No obstant això, l’entorn i 
el paisatge mediterrani, de muntanyes suaus i cultius ama-
bles, també és escenari per a la inspiració. Tal és així que 
un bon grapat d’artistes -pintors, escultors, etc.- han esco-
llit Subirats per a viure-hi i establir el seu taller per a realit-
zar les diferents creacions. Ben aviat es crearà una ruta per 
descobrir aquests artistes i les seves obres.
Una primera mostra de l’art que s’esdevé a Subirats la tro-
bem al darrer Subirats Tasta’l, on els artistes van tenir un 
espai per a mostrar les seves pintures i escultures. I, a més, 
es va fer una creació molt especial, única per a aquesta 
cita anual del municipi: per una banda, tres artistes locals 
van emprar unes bótes de vi per a fer una creació artística. 
Els autors són Luis Hermosilla; l’expert en pintura urbana 
El Gat Miau; i l’escultora anglesa Lesley Yendell. Aquestes 
bótes es van exposar a l’entrada de la mostra Subirats 
Tasta’l a Sant Pau d’Ordal, el passat 27 de novembre, i 
seran presents en les pròximes edicions. Per l’altra, el ma-
teix dia de la Mostra, l’artista El Gat Miau, va començar 
a pintar també un mural en directe, que feia unes mides 
de 366 d’amplada x 207 d’alçada, aquest mural no es va 
finalitzar durant la Mostra i es va traslladar a l’equipament 
de l’estació de tren de Lavern, on l’artista el va acabar de 
pintar i ja forma part del mobiliari artístic de Subirats. Així 
mateix, un altre artista, el Daniel Caselles, va crear una 
enorme gerra per emmagatzemar vi de manera artesanal 
sense emprar torn.
A continuació, cadascun explica les motivacions, materials 
i altres detalls sobre les obres:
Luis Hermosilla proposa una bóta pintada en gammes de 
blaus. Un fons que fa aigües amb siluetes humanes blau 
marí per sobre. La modernor en el contingut -la pintura- i 
la tradició en el continent -la bóta de fusta-.

Lesley Yendell, fascinada des que va arribar al Penedès per 
com la vinya reflecteix el treball de la pagesia, utilitza ma-
terials naturals per a inspirar-se i crear. La seva bóta així ho 
corrobora, envoltada de branques i vergues de vinya, molt 
en consonància amb algunes de les seves espectaculars 
escultures fetes, per exemple, de branques de presseguer.
El Gat Miau va realitzar la seva obra sobre la bóta amb 
pintura en esprai i esmalts. La imatge sobre la bóta parla 
de la natura i el cicle del dia, amb línies netes i de manera 
molt alegre i actual: colors vius de fons, tot fent referència 
als cromatismes que ens mostra la naturalesa. Pel damunt 
d’aquest fons, núvols, sol i estrelles en color negre per 
contrastar sobre els colors vius, rodejant la bóta i comple-
tant el cicle.
Val a dir que l’art i el paisatge subiratenc són una com-
binació molt atractiva que caldrà seguir de prop. Un valor 
cultural que neix de la influència d’aquesta terra on la crea-
tivitat beu de la quotidianitat de les feines més simples i 
essencials.

Arriba una nova edició del Subirats en Flor

Com cada segon diumenge de maig, 
l’Ajuntament de Subirats convoca a 
les famílies del municipi a participar 
de la Festa de la Primavera “Subirats 
en Flor”, per guarnir les façanes dels 
diferents nuclis municipals. El diumen-
ge 14 de maig, de 10 a 13 hores, a 
l’estació de tren de Lavern-Subirats, 
podreu recollir el vostre lot de plan-
tes. 

Aquest tradicional obsequi serveix, 
no només per embellir els carrers de 
Subirats, sinó també per la dedicació 
dels veïns i veïnes del municipi per 
mantenir l’entorn amb tanta cura. 

Per obtenir aquest lot de flors només 
cal emplenar la butlleta que s’adjunta 
i entregar-la en arribar a l’Estació Viti-
vinícola el dia de la Festa de la Prima-

vera en l’horari especificat. Per a més 
informació podeu trucar al telèfon 

d’informació turística de l’Oficina de 
Turisme de Subirats: 93 899 34 99. 
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Concurs Subirats en Flor – Embellir les façanes de Subirats
Com cada any, després de la Festa de la Primavera del 
Subirats en Flor, els veïns i veïnes del municipi, podeu par-
ticipar en el concurs del Subirats en Flor, on l’objectiu és 
embellir les façanes de la vostra casa.

El dia que se celebri el Subirats en Flor, a l’Oficina de Tu-
risme de Subirats, a prop del punt de recollida del lot de 
plantes, trobareu un punt d’informació per tal de rebre in-
formació del concurs. Com sempre, el concurs consistirà a 
enviar una imatge de la façana del vostre habitatge on es 
mostrin, entre d’altres, les flors del lot de plantes i altres 
ornaments que considereu necessaris. Aquestes fotografies 
seran puntuades per un jurat, que valorarà l’estètica i la 
bellesa de la façana. L’entrega de premis es realitzarà el dia 
de la inauguració del Mercat del Préssec d’Ordal, a la plaça 
Subirats de Sant Pau d’Ordal.

Enguany, els guanyadors podran optar a guanyar algun 
d’aquests premis:
• Un sopar per a dues persones a un restaurant del munici-
pi “Menú Subirats en Flor”.
• Una experiència enoturística per a dues persones en un 
celler de Subirats.
• Dues entrades per a un concert del XV Festival de Música 
a les Vinyes.

En l’edició anterior, els guanyadors van ser Salvi Vendrell 
(1r lloc), Margarita Nieto (2n lloc), Mercè Olivella (3r lloc) i 
Pere Vendrell (premi accèssit).

Des de la Regidoria de Turisme de Subirats us animem al 
fet que participeu en aquest concurs on embellir les faça-
nes, i de retruc els nostres carrers, està molt ben premiat.
Podeu consultar les bases del concurs en el web de Turis-
me de Subirats: www.turismesubirats.cat

Subirats al palmell de la mà
Durant aquesta temporada hivernal, 
la Regidoria de Turisme ha enllestit 
les feines de millora de la nova web 
i ha continuat ampliant les possibili-
tats de la plataforma Subirats Rural 
Experience. Tots els productes de 
les empreses turístiques del municipi 

són “al palmell de la mà”, i qualsevol 
turista, visitant, empresari o veí del 
municipi només ha de descarregar-se 
gratuïtament l’aplicació per a estar al 
dia de què s’ofereix a Subirats. Allí hi 
trobarem des de les activitats de ce-
llers i restaurants fins a les rutes de 

senderisme, activitats, esdeveniments 
i festes de tot el municipi. Amb aques-
tes dues eines tan potents i l’extensa 
xarxa social de l’Oficina de Turisme 
de Subirats, es disposa de variats i 
eficients canals de comunicació via 
Internet. La presència al món virtual 
és indispensable avui dia i, Subirats, 
sempre ha estat pionera en aquest 
sentit. 

Podeu fer una ullada al web de Turis-
me Subirats www.turismesubirats.cat 
i descarregar-vos l’App de Subirats 
Rural Experience per a Android o iOS.
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Àmplia i variada oferta d’allotjaments turístics a Subirats 
Subirats forma part del gran destí 
enoturístic que és el Penedès, amb un 
model de turisme que cada vegada 
té més adeptes. Per exemple, segons 
l’Associació Espanyola de Ciutats del 
Vi (ACEVIN) La Ruta del Vi i el Cava 
del Penedès, que també passa per Su-
birats, és la ruta més visitada en l’àm-
bit estatal. El diari El 3 de Vuit se’n fa 
ressò i estudia la situació del territori.

Dins d’aquesta anàlisi es té en compte 
el nombre d’allotjaments disponibles 
als municipis de l’Alt Penedès. Segons 
les tipologies (hotels, cases de turisme 
rural, habitatges d’ús turístic o apar-

i 4 habitacions respectivament i un total de 17 i 8 places, 
així com 4 habitatges d’ús turístic i 2 establiments d’apar-
tament turístic. A continuació us nomenem els nostres 
allotjaments: Cal Salat (Ca l’Avi), Cal Joan Marina (Ca l’Avi), 
Masia Olivera (Lavern), Hotel Sol i Vi (Lavern), Cal Catasús 
(Can Cartró), El Recer (El Pago), Can Vidal (Els Casots), 
Cal Panxa apartament (Els Casots), Masia Ca l’Artigas (La-
vern), Cal Milà de la Roca (Lavern), Can Massana (Sant Pau 
d’Ordal), Cal Turó de la Guàrdia (Sant Pau d’Ordal), Cres-
tabocs (Sant Pau d’Ordal) i Can Masana apartament (Sant 
Pau d’Ordal).

Subirats és un dels municipis capdavanter en turisme al 
Penedès, i disposa d’una àmplia oferta d’allotjaments, 
aquesta fortalesa s’ha de saber potenciar i la clau de tot 
plegat, és conjugar-la amb harmonia amb la resta d’atrac-
tius turístics, que no són pocs, del municipi.

taments turístics) a la comarca hi ha més de 1.300 places. 
D’aquestes, destaquen les 86 cases de turisme rural amb 
quasi 700 persones de capacitat. Subirats, juntament amb 
Torrelles de Foix, és un dels municipis de la llista d’aquest 
grup que destaca per nombre d’establiments de turisme 
rural, amb un total de 70 places en cases rurals.

Subirats és el municipi amb més tipus
d’allotjaments a l’Alt Penedès
Darrerament, a Subirats, s’han obert nous tipus d’allotja-
ments en diferents punts del municipi que reforcen Subi-
rats com a destinació turística i de pernoctació. Ara com 
ara l’oferta existent és de 14 allotjaments turístics amb 
un total de 146 places que ofereixen lloc per a passar-hi 
la nit, la majoria d’ells són establiments de turisme rural, 
però Subirats també disposa d’establiments hotelers; amb 
1 hotel amb 25 habitacions i 47 places, i 2 hostals, amb 9 

Agents turístics de la DO Empordà visiten empreses
turístiques de Subirats

El passat 07 de febrer, Subirats va aco-
llir agents turístics de la DO Empordà 
que varen recórrer el municipi en bici-
cleta elèctrica i acompanyats d’un guia 
local de l’empresa Bikemotions. Durant 
el recorregut varen fer parada en diver-
ses empreses turístiques del municipi 
per conèixer els vins de la DO Penedès 
i la gastronomia de la zona. La sorti-
da d’un dia per Subirats estava inclosa 
dins d’un programa de prospecció de 
dos dies pel Penedès, l’organització de 
les activitats va ser coordinada conjun-
tament entre el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès i el Patronat de 
Turisme de la Costa Brava, i té el nom 
de Benchmark Penedès.

La Regidoria de Turisme de Subirats va 
donar el seu suport a l’acció de Ben-
chmark Penedès,  i va donar la benvin-

16.30 h, varen visitar el celler Can Bas 
Domini Vinícola, i en acabar, a les 18 
h, varen sortir en autocar direcció a 
l’Empordà. Benchmark, com se li diu 
als viatges de prospecció on agents 
turístics d’altres destinacions turísti-
ques coneixen empreses i serveis tu-
rístics d’una altra destinació. Amb la 
finalitat d’aprendre i mesurar el seu 
rendiment, és una oportunitat immillo-
rable per comparar maneres de gestió 
dels recursos turístics i intercanviar 
informació entre destinacions. Aquest 
benchmark ha sigut tot un èxit de 
participació, més de 25 participants, 
entre els quals hi havia, cellers, allotja-
ments rurals, cooperatives, sommeliers 
i Ajuntaments. Esperem que d’aquesta 
trobada puguin sorgir noves idees de 
gestió dels recursos i sinergies entre 
destinacions.

guda, juntament amb Bikemotions, als 
agents turístics de la DO Empordà a 
l’Estació de tren de Lavern. L’inici de la 
ruta per Subirats va començar de l’Es-
tació Vitivinícola, des d’on varen sortir 
en bicicleta elèctrica a les 9.45 h di-
recció al celler Eudald Massana Noya. 
Tot seguit, varen visitar el celler Albet 
i Noya i després, cap a les 14 h, varen 
dinar al restaurant Cal Pere del Maset 
de Sant Pau d’Ordal. Finalment, a les 
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Es marquen els nous traçats circulars de
les Rutes Vitivinícoles de Subirats

En les darreres setmanes la Regidoria 
de Turisme amb col·laboració de l’Al-
bert Massana, gerent de l’empresa de 
serveis turístics Bikemotions i veí del 
municipi, han marcat els nous traçats 
circulars de les Rutes Vitivinícoles de 
Subirats.

En aquesta fase s’han marcat la Ruta 1 
del Castell, la Ruta 4 - Costers d’Ordal, 
la Ruta 7 de l’Aigua i les Rutes 8 i 9 del 
Préssec. Aquestes rutes, que formen 
un total de més de 50 quilòmetres, 
s’han marcat amb pintura ecològica i 
aprofitant els suports existents en el 
recorregut de les Rutes Vitivinícoles i 
els Camins del Vi i del Cava. Així doncs, 
per aquesta nova temporada turística 
2017, els turistes que arribin a l’Oficina 
de Turisme de Subirats per a contrac-
tar els serveis de lloguer de bicicletes, 
podran recórrer lliurement els itineraris 
perfectament senyalitzats sobre el te-
rreny, així mateix se’ls hi oferirà mate-

rial de suport com ara un mapa de les 
rutes i la possibilitat de descarregar-se 
el track.

En una segona fase, que es durà a 
terme aviat, es procedirà a actualitzar 
l’inventari de plafons i a la substitució 
de la senyalització malmesa, així com 

se suprimirà aquells traçats que ac-
tualment no s’utilitzen. Així mateix es 
procedirà a la validació i creació de 
noves rutes, com és el cas de la Ruta 
Verda del Castell de Subirats, la Ruta 
d’Ordal i la Ruta familiar de Lavern. Per 
concloure el projecte, en una tercera 
fase, durant el 2017, l’Ajuntament de 
Subirats traurà a licitació el hub de bi-
cicletes Penedès, ubicat a l’estació de 
rodalies RENFE Lavern-Subirats, i pa-
ral·lelament, des de la Regidoria de Tu-
risme, i amb la col·laboració de l’Oficina 
Tècnica de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, es procedirà a elaborar un 
projecte tècnic de senyalització turísti-
ca amb l’objectiu de potenciar l’oferta 
turística del territori.  

Podeu consultar les rutes disponibles 
al web de Turisme de Subirats; www.
turismesubirats.cat i descarregar-vos 
els tracks a través de l’aplicació, per a 
dispositius mòbils, Wikiloc.

El Castell de Subirats es posiciona com atractiu
turístic del municipi

L’emblemàtic Castell de Subirats i San-
tuari de la Mare de Déu de la Font San-
ta reflexa unes bones dades turístiques 
en els primers mesos de gestió per 
part de 5Talents Associació i l’Ajun-
tament de Subirats. La benvinguda i 
visites al Castell de Subirats han anat 
a càrrec de 5Talents Associació, que 
han desenvolupat amb èxit les funcions 
d’atenció al visitant. Pel que fa a la ges-
tió i peticions de reserves, s’han treba-
llat coordinadament amb l’Oficina de 
Turisme de Subirats. 5Talents Associa-
ció ha realitzat també altres activitats 
i celebracions, com són les activitats 
pastorals coordinades amb el Bisbat de 
Sant Feliu, i els esdeveniments culturals 
amb la col·laboració de la Regidoria de 
Cultura.

Durant l’any 2016, el Castell de Subi-

rats ha rebut més de 1.500 visitants 
que han participat en els diversos ac-
tes que s’hi organitzen. D’aquesta xifra, 
687 persones han fet la visita guiada 
o per lliure. Els mesos de setembre i 
octubre han sigut els de més afluència 
de visitants, un augment que coincideix 
amb època de verema, on la nostra 
destinació veu incrementada el nom-
bre de visitants, atrets per món del vi 
i el cava. Tanmateix comença a ser im-
portant el nombre de visitants durant 
l’època gastronòmica de calçotades al 
Penedès, que cada d’any va augmen-
tant. Així mateix, des de l’Oficina de Tu-
risme de Subirats, s’han rebut un total 
de 12 peticions a mida per a grups que 
han inclòs la visita guiada al castell dins 
d’un programa més extens d’activitats 
pel Penedès. Reserves confirmades 
com ara, l’Associació d’Autocaravanes 
de Catalunya, el grup Alfa Romeo de 
Barcelona, els treballadors del grup Le 
Meridien – Hotel Ra, o el grup de gent 
gran de Gelida, tots ells han gaudit, du-
rant el 2016, d’una visita comentada.

Les empreses turístiques del municipi 
també s’han implicat a donar a conèixer 
el patrimoni cultural del Castell i s’han 

comercialitzat nous productes turístics, 
com és el cas del restaurant Mirador 
de Les Caves, del grup de restauració 
Cal Blay, o el celler Olivé Batllori, tots 
dos ofereixen visita conjunta amb el 
Castell de Subirats. Un altre tipus d’ac-
ció realitzada durant el 2016, ha sigut 
amb l’empresa de serveis turístics Bike-
motions, que va incloure el Castell de 
Subirats dins dels seus recorreguts en 
bicicleta, i va triar el castell per desen-
volupar el turisme de negocis en espais 
singulars. També durant l’època d’es-
tiu, la combinació Castell i Mercat del 
Préssec d’Ordal ha seduït a dos grups 
que van visitar Subirats en autocar.

Recentment el Castell de Subirats ha 
estrenat una nova pàgina web; www.
castelldesubirats.cat, on podreu infor-
mar-vos de les activitats que es duen 
a terme. Així mateix, la Regidoria de 
Turisme ha creat una visita cultural 
combinada entre el poble medieval de 
Torre-ramona i el Castell de Subirats, i 
prepara una nova ruta verda pels vol-
tants del Castell de Subirats, totes dues 
activitats sortiran a la llum durant el 
2017, coincidint amb els 1.100 Anys 
del Castell de Subirats.
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Revalorització de la destinació turística de Subirats en 
un model sostenible i de qualitat 

L’Ajuntament de Subirats treballa per 
l’execució d’un projecte integral amb 
l’objectiu de revaloritzar el model tu-
rístic de la destinació de Subirats i do-
nar resposta a la demanda d’un model 
de turisme sostenible, integrador i de 
qualitat. El projecte tracta de dife-
rents accions destinades a millor l’ex-
periència dels turistes en el municipi. 
Les actuacions del projecte contem-
plen implantar punts digitals d’infor-
mació turística en espais estratègics 
del municipi, la creació d’un espai de 
pernocta per autocaravanes amb un 
punt de servei de buidatge per aquest 
tipus de vehicles, una zona de pícnic 
i parc infantil en l’espai de benvingu-
da de l’Estació Vitivinícola, millores a 
l’Oficina de Turisme de Subirats per 
l’adequació de la normativa d’acces-
sibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda i la senyalització direccional 
de vehicles i vianants al poble de Sant 

Pau d’Ordal. Les accions plantejades 
pels anys que vénen tenen la finalitat 
de generar una font d’ingressos per a 
la població a través de l’increment de 
la despesa mitjana dels turistes. Cada 
any, Subirats rep un nombre impor-
tant de visitants atrets pel paisatge 
vitivinícola, la singularitat i identitat 
del món rural i la pagesia, el patri-
moni cultural, els productes de la te-
rra i esdeveniments gastronòmics. 
L’aposta pel turisme com a desenvo-
lupament econòmic d’una zona rural, 
vol fer costat a les petites i mitjanes 
empreses del municipi que han fet 
una gran inversió per millorar les se-
ves instal·lacions i donar una millor 
experiència turística, estem parlant 
dels cellers del municipi, que actual-
ment disposen de centres de visites 
perfectament preparats per acollir els 
visitants. La construcció de nous allo-
tjaments turístics i d’altres que s’han 

renovat per donar un millor servei i 
confort. 

L’oferta de restauració privilegiada 
dins del món de la gastronomia amb 
una oferta variada al servei dels pala-
dars més exigents, gràcies als nostres 
restauradors i xefs, i l’oferta d’expe-
riències turístiques al municipi lide-
rada per joves emprenedors, agents 
turístics i productors locals que ofe-
reixen experiències singulars i de qua-
litat. La línia d’ajuts per al desenvolu-
pament de plans de foment territorial 
del turisme ha sigut atorgada per la 
Direcció General de Turisme de la Ge-
neralitat de Catalunya a través d’un 
concurs de mèrits, en el qual Subirats 
va obtenir 51,5 punts i va quedar 
dins dels 23 projectes subvencionats, 
d’un total de 58 projectes presentats 
per diferents ens locals de Catalunya.

Xifres del nombre de visitants en els equipament
 turístics del municipi

Subirats disposa d’una Oficina de Tu-
risme situada a l’estació Vitivinícola 
de Lavern que forma part de la Xarxa 
d’Oficines de Turisme de Catalunya. 
L’oficina de turisme és un equipament 
d’informació, difusió i atenció turís-
tica que durant el 2016 ha rebut al 
voltant de 300 consultes. A més de 
facilitar informació turística al visitant, 
des de l’Oficina de Turisme es gestio-
na les reserves del Museu d’Esperan-
to de Subirats, el Centre d’Interpreta-
ció de l’Última Defensa de Barcelona, 
el Castell de Subirats i el lloguer de 
bicicletes a l’estació de tren.

Durant el 2016, El Museu d’Esperan-
to de Subirats a Sant Pau d’Ordal, ha 
rebut 76 visites; una mica més, fins a 
les 127 visites, ha rebut el poble me-
dieval de Torre-ramona, a través de la 
seva visita guiada, cada 2n diumenge 
de mes; el Centre d’Interpretació Últi-
ma Defensa de Barcelona, obert cada 
3r diumenge de mes i amb dues rutes 
guiades programades, la ruta Sabors 
en Temps de Guerra a les 10 hores, i 
la ruta Última Defensa de Barcelona, a 
les 11 hores, ha rebut 160 visites. El 
servei de lloguer de bicicletes a l’Ofi-
cina de Turisme, una aposta ferma de 

l’Ajuntament de Subirats, ha realitzat 
un total de 164 lloguers per lliure, i 
més de 400 turistes hi han sol·licitat 
el lloguer de bicicleta amb guia lo-
cal, això fa un total de 564 sortides 
en bicicleta; el Castell de Subirats és 
l’equipament que més visites ha rebut 
durant el 2016, amb un total de 687 
visitants.

Dels visitants que s’acosten als nos-
tres equipaments, l’afluència més gran 
de turistes vénen de la zona de proxi-
mitat de les comarques de Barcelona 
i Tarragona, i la llengua sol·licitada 
per realitzar les visites és el Català, 
pel que fa al lloguer de bicicletes amb 
guia local, la llengua sol·licitada és 
l’Anglès, i l’afluència més gran de tu-
ristes vénen de països emissors del 
Nord d’Europa i l’Amèrica de Nord.
Durant el 2016, també s’han organit-
zat altres sortides des de l’Oficina de 
Turisme que han obtingut un total de 
16 participants.

Així doncs, podem dir que durant el 
2016 la suma total del nombre de vi-
sitants i peticions, tant a l’Oficina de 
Turisme, com a la resta d’equipaments 
turístics i culturals, i les rutes en bi-

cicleta, ha sigut de 1.828, una xifra 
positiva que demostra un augment de 
visitants, i un constant increment tant, 
en el nombre de peticions, com en els 
ingressos recaptats. A continuació us 
facilitem algunes de les properes sor-
tides programades a l’Oficina de Tu-
risme de Subirats:

MARÇ
11 de març: El despertar de la pri-
mavera a la Terra del Préssec d’Or-
dal. Passejada guiada entre camps de 
presseguers florits.

ABRIL
22 d’abril: Castell de Subirats en bi-
cicleta elèctrica. Itinerari guiat per la 
Ruta Vitivinícola 1 de Subirats, pícnic 
al Miravinya La Bardera i visita al Cas-
tell de Subirats amb degustació.
29 d’abril: L’aclarida a la Terra del 
Préssec d’Ordal. Passejada per obser-
var els préssecs ja formats, parant es-
pecial atenció a la feina d’aclarir i als 
objectius d’aquesta tasca.

Per a més informació i reserves podeu 
trucar al telèfon 93 899 34 99, o en-
viar un correu electrònic a:
info@turismesubirats.cat
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Som un grup de nou dones que 
ens agrada llegir i que compar-
tim la lectura del mateix llibre. 
Aquests exemplars ens els pro-
porciona el bibliobús que ve a 
St. Pau d’Ordal cada 15 dies, se-
gons la mida del llibre, si  es més 
gran o més petit ens deixem un 

termini de 15 dies o un mes, per acabar 
la lectura. Ens reunim tots els dimecres a 
les 19h a la biblioteca de l’escola St. Jordi 
per comentar el llibre llegit, si ens ha agra-
dat la història, si era fàcil de llegir, que ens 
suggereix,...etc. I ens repartim el nou llibre 
de lectura. Recentment hem començat amb 
l’Església del Mar de Ildefonso Falcones i 
ens trobarem el pròxim 15 de març per co-
mentar-lo. Si alguna persona esta interes-
sat/da a unir-se al nostre club de lectura 
que es posi en contacte amb nosaltres.
Tel. 93.899.30.14 (Isabel Baqués)

Informació facilitada per Isabel Baqués

Sortida Subigran
El passat 30 de desembre la renovada associació de gent gran de Su-
birats, el Subigran, va organitzar una sortida pels socis a Montserrat. 
25 persones van aprofitar la ocasió per passejar pel Monestir, veure la 
moreneta o simplement per passejar per la muntanya tot acomiadant 
l’any. Cap a migdia el grup es va desplaçar en autocar cap a Sant Martí 
de Tous per fer un bon dinar de festes de Nadal i una llarga sobretaula 
amb diverses sorpreses i animació. 

Informació facilitada per Neus Arnan, dinamitzadora de la gent gran

Trobada de Nadal amb les famílies
Residència Font Santa

EL DIA 17 DE DESEMBRE ES VA 
FER LA TROBADA D’HIVERN AMB 
LES FAMÍLIES
Com cada any en aquestes dates, es 
va realitzat una trobada on hi van 
participar els residents, familiars i tre-
balladors de la residència, compartint 
tots plegats experiències i celebrant 
de forma conjunta l’arribada del les 
festes de Nadal. 

L’espectacle de Nadal
En aquesta trobada  van venir a fer 
un espectacle de Nadal on es varen 
cantar nadales de forma conjunta, es 
va explicar un petit conte de nadal i 
es van fer globoflexia on tot aquell 
qui ho volia podia disposar de la seva 
figura amb globus. 

Sorteig d’una panera solidària
Com ja va sent tradició dels últims 
tres anys, es va organitzar un sorteig 
d’una panera de Nadal. Gràcies a les 
aportacions de la venta de tiquets, els 
diners recaptats seran destinats per la 
realització d’activitats d’interès comú 
entre els residents. L’arribada de l’aju-
dant del Pare Noel. Aquell mateix dia, 
les famílies també van ser sorpreses 

amb l’arribada de l’ajudant del Pare 
Noel el qual va repartir uns detalls als 
residents. També com sempre aprofi-
tem aquesta trobada per exposar els 
treballs que els residents realitzen en 
les activitats que fan centre. Final-
ment, s’acaba la trobada amb un pi-
ca-pica que tots els assistents poden 
gaudir.
Cal destacar que en aquesta trobada 
un dels aspectes clau que es treba-
lla és el fet de poder introduir a les 
persones que resideixen en el centre 
en la comunitat mantenint un vincle 
estret amb els familiars. 

Informació facilitada
per la Residència Font Santa 

Futbol Sala Ordal
Benvolguts amics, el Futbol Sala Ordal us vol informar de les properes 
activitats que es duran a terme i que estan obertes a tothom.
El dia 1 de juliol és celebrarà el sopar de Fi de Temporada, per tots 
els jugadors, familiars i amics. El Torneig d’Estiu,  està obert a tothom 
que sigui major de 15 anys, l’inici serà el 17 de juny.

NOTA INFORMATIVA: 
La Junta directiva C.F.S. Ordal, informa que deixa el càrrec al final de l’actual tempo-
rada 2016 – 2017, si hi ha algú interessat a continuar amb aquesta tasca, es posi 
en contacte amb el Club, a través del mail: futbolsalaordal@yahoo.es

Informació facilitada per Club de Futbol Sala d’Ordal

Club de Lectura de
Sant Pau d’Ordal

Campanya
Ampolla 2017

El passat 14 de gener un grup de 
veïns i veïnes de Lavern van col·labo-
rar, com ja va sent costum en els últims 
anys, amb la Campanya de l’Ampolla 
que organitzen els Joves Cristians de 
Vilafranca. Els beneficis  obtinguts en 
aquesta edició s’han destinat al pro-
jecte presentat per Càritas Interparro-
quial de Vilafranca adreçat al Centre 
d’Acollida Abraham. Cal destacar la 
gran participació de tots els veïns i 
veïnes de Lavern i rodalies, ja que 
amb totes les ampolles recollides es 
van omplir dues furgonetes de gom 
a gom. Al mateix temps, s’agraeix a 
tothom la seva col·laboració, tant per 
guardar les ampolles, com per l’orga-
nització dels mitjans per recollir-les i 
especialment als joves implicats en la 
recollida.

Informació Facilitada per Xavier 
Fàbregas Massana
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Nadal a la Casa Residencia El Cenacle
El Nadal a la casa Família el Cena-
cle ha estat molt festiu i mogut. El 
dimarts dia 13 de desembre per la 
celebració de Santa Llúcia vam rebre 
la visita de “La Coral el Tívoli” de Vi-
lafranca del Penedès. El dissabte 17 
de desembre ens van visitar els nens 
i nenes de l’esplai “Sol Naixent” de 
l’Ordal, també ens van visitar els nens 
i nenes de l’escola d’Ordal i ens van 
obsequiar amb un concert de Nada-
les molt emotiu. El Coro de l’església 
evangelista de Vilafranca ens va venir 
a fer un concert el dia 22 a la tar-
da i el 23 de desembre es va fer el 

tradicional Cagatió amb regals per to-
tes les persones residents i el dia 29 
de desembre es va celebrar una gran 
festa per tal d’acomiadar-nos de l’any 
2016 i donar la Benvinguda el 2017, 
on es va tenir com a convidat especial 
al Pare Noel. El dia 4 de gener per 
començar l’any amb energia ens va vi-
sitar la Coral de Torrelavit i el dia 5 de 
Gener a la Tarda vam poder compartir 
amb el rei Mag Ros que va repartir re-
gals i bons desitjos per tothom. Totes 
les persones residents i treballadores 
de la Casa Família el Cenacle volem 
agrair un any més les col·laboracions i 

5ª Trobada Pedra Seca sense Fronteres
Intercanvi cultural Conflent-Subirats

1es JORNADES PATRIMONI
SUBIRATS
DISSABTE 29- DIUMENGE 30 
ABRIL - DILLUNS 1 MAIG 2017
Ja han passat dos anys de la darrera 
acollida a casa nostra i la gent de Ca-
talunya Nord torna a estar il·lusiona-
da per compartir amb nosaltres una 
estada cultural i de convivència fami-
liar entre entitats i veïnat. Es tracta de 
l’agermanament del Centre d’Estudis 
de Subirats amb les entitats Amics de 
Catllà i Casal del Conflent (Catalunya 
Nord) a Subirats,  amb l’arquitectura 
de pedra seca com a nexe d’unió i 
excusa per trobar-nos. Aquest any, in-
clourem en el programa més entitats 
i pobles del municipi i compartirem 
actes de les festes majors d’Els Ca-
sots i Can Cartró, els 1100 anys del 
Castell de Subirats i l’Aplec del pa i 
l’empenta.

ALLOTJAMENT A CASA NOSTRA 
DE LA GENT DEL NORD
La singularitat d’aquesta proposta és 
el fet d’acollir a casa nostra el dissab-
te 29  i el diumenge 30 d’abril, alguna 
de les persones que ens visitaran.  La 
colla de Diables Nyerros del Conflent 
s’allotjarà a les Escoles Velles de Sant 
Pau, i la resta de gent s’allotjarà a les 
cases de famílies de Subirats. Mentre 
anem confeccionant el programa, us 

demanem que us plantegeu la pos-
sibilitat d’acollir a casa vostra. Quan 
abans confirmeu la vostra disponibi-

litat, millor ens podrem organitzar. En 
unes setmanes, ja tindrem el progra-
ma perquè pogueu planificar les acti-
vitats on participar (no cal que siguin 
totes, perquè la gent del “nord” porta 
cotxes particulars i és autònoma). Per 
consultes: cesubirats@gmail.com
Gràcies per la vostra participació!

Informació facilitada per la Secció 
de pedra seca del CESUB

7es Jornades de recuperació de
la Memòria Històrica a Subirats

El passats dies 20, 21 i 22 de gener 
es van celebrar les 7 es JORNADES de 
RECUPERACIÓ  de la MEMÒRIA  HIS-
TÒRICA a  SUBIRATS, organitzades pel 
Centre d´Estudis de Subirats (CESUB).
El divendres dia 20  a l’Ateneu d´Ordal 
va tenir lloc una conferència a càrrec 
de la Sra. Mireia Plana, Subdirectora 
General del Departament de Memòria i 
Pau  de la Generalitat, que va explicar 
les polítiques  públiques de Memòria  
que promou  el Govern de la  Genera-
litat. Es va centrar en el cens de per-
sones desaparegudes, el Banc d’ADN i 
l’aplicació de la Llei de Fosses. El dis-
sabte 21 es va inaugurar a la Serra de 
Riès, el Memorial de l’Última Defensa 
de Barcelona, creat per alumnes de 
l’Escola Tècnica d´Arquitectura de Bar-
celona (ETSAB) sota la direcció del Sr. 
Miquel Vidal. El memorial situat a cava-
ll dels municipis d’Olesa de Bonesvalls 
i Subirats vol ser un lloc d’homenatge 
a totes les víctimes dels combats que 

visites d’aquests dies i desitjar-vos un 
pròsper any 2017.
                

Informació facilitada per la Casa 
Residencia El Cenacle 

van tenir lloc els dies 22 i 23 de gener 
de 1939. L’acte, malgrat el mal temps, 
va aplegar un nombrós públic i va 
comptar amb l’assistència d’autoritats 
comarcals i locals. A la tarda a l´Ateneu 
d´Ordal,  l´Oriol Miró ens va mostrar 
les diverses formes de fer públic el 
patrimoni ja sigui material com oral. I 
les Jornades es van cloure el diumenge 
amb una senzilla però didàctica teatra-
lització de la ruta “ÚLTIMA DEFENSA 
de BARCELONA”, amb sortida des del 
CIUDEB fins les trinxeres de El Pago.

Informació facilitada pel Centre 
d’Estudis de Subirats (CESUB)
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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 21 DE NOVEMBRE DE 2016

1.- Aprovar l’ acta de la sessió extraordinària del dia 24 
d’octubre de 2016.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la sessió, 
l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per UNANIMITAT.

2.- Moció que presenta pels grup municipal de CIU en 
suport al referèndum i al procés constituent.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de CiU, CUP i ERC, i UNA ABSTENCIÓ del grup del PSC.

3.- Moció que presenta pel grup d’ERC en suport a la 
democràcia i la Sobirania local.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde 
des de la darrera sessió plenària.
El Ple en queda assabentat.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL 19 DE DESEMBRE DE 2016

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del dia 21 de 
novembre de 2016.
Es posa a consideració dels assistents l’acta de la sessió as-
senyalada i es realitzen les següents consideracions:

La regidora Sra. Montserrat García manifesta que envers la 
pàgina 14 de l’acta, el seu grup va incidir més en els conte-
nidors de Can Bas.

Amb l’observació indicada s’aprova l’acta per UNANIMITAT 
amb l’esmena realitzada per la regidora.

2.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l’exercici 
2017 de l’Ajuntament de Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la 
mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de CiU i PSC, i CINC VOTS EN CONTRA dels grup d’ERC i CUP.

3.- Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de 
Crèdits núm. 8  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 grup d’ERC i CUP.

4.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crè-
dits núm. 2  del Pressupost 2016 del Patronat de Turisme 
de Subirats.  
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la ma-
teixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels grups 
de CiU, PSC i ERC i TRES ABSTENCIONS del grup de la  CUP.

5.- Aprovar la depuració de saldos deutors i creditors 
dels exercicis tancats.

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

6.- Aprovar les Contribucions Especials de les obres de 
Torre-Ramona. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

7.- Aprovar definitivament les Ordenances Fiscals del 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.- Resolució de les al·legacions presentades en l’apro-
vació del Pla Especial urbanístic PE- SNU-1 Cal Sallent.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

9.- Aprovar el Pla director del conjunt monumental del 
Castell de Subirats.
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 dels grup de la CUP.

10.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de 
POUM, “Escoles antigues d’Ordal i límits de sol urbà.”
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

11.- Aprovar el conveni per a la cessió gratuïta d’uns te-
rrenys al Barri de la Guardia.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

12.- Aprovació dels convenis per a l’ocupació d’uns te-
rrenys a Cantallops per la depuradora. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

13.- Aprovar inicialment el reglament del Consell de Tu-
risme de Subirats 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

SESSIÓ URGENT I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EL 29  DE DESEMBRE DE 2016

1.- Aprovació de la urgència de la sessió.
L’alcalde sotmet a votació la urgència de convocatòria de la 
sessió plenària, explicant i motivant que els motius que han 
portat a convocar la sessió amb caràcter d’urgència.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.

2.- Aprovació, si s’escau, del conveni transaccional per 
raó d’execució de sentència 507/2015 del tribunal supe-
rior de Justícia de Catalunya. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i 
la mateixa s’aprova per UNANIMITAT.
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Benvolguts veïns i veïnes, amics i amigues. Com a Partit 
Demòcrata Europeu de Catalunya us saludem des del con-
venciment de la necessitat de canviar. Una necessitat que 
va arrencar el passat juliol quan el partit va fer una aposta 
clara per deixar enrere Convergència Democràtica de Cata-
lunya per convertir-se en un nou partit. Això, però no vol 
dir començar de nou, sinó que en base a l’experiència i a 
les fortaleses de Convergència, estem construint una nova 
eina política al servei de tots vosaltres. 
El nou partit ve a renovar i actualitzar la manera com entén 
la política. Una nova pràctica que passa necessàriament pel 
diàleg tranversal entre tots els sectors econòmics, el teixit 
associatiu i les diferents sensibilitats polítiques existents. 
Per tant, això comporta creure en una nova mentalitat, la 
de la mà estesa. Una nova òptica que no deixa al marge a 
ningú, sigui per la raó que sigui. Així mateix aquesta pas-
sa per demanar a tot ciutadà, a tot veí del municipi, una 
opinió i una actitud pro activa, per tal que pugui dir allò 
que vol i criticar allò que no li agrada. Aquesta és la demo-
cràcia real, que tan necessària està sent per aconseguir els 
objectius que com a poble reclamem. 
I parlant d’objectius, o metes, per defensar el dret a decidir 
dels catalans, sobre el seu futur, no podem oblidar-nos 
dels que prefereixen el no, el manteniment de la unió amb 
Espanya. Aquells veïns que aposteu per aquesta opció, 
també us necessitem, perquè un referèndum no serveix 
de res si no acaba reflectint les sensibilitats politiques de 
la ciutadania. Per tant, sou més necessaris que mai, tant 
si sortiu a votar pel si com pel no. Catalunya us necessita, 
Subirats us necessita. 
El passat mes de desembre es va constituir el comitè exe-
cutiu local del PdeCat Subirats, éssent el president local 
en Carles Morgades, acompanyat de Francesc Perea, Maite 
Catasús, Esperança Sans i d’en Llorenç Ros, que ha estat 
l’últim president Local de Convergència a Subirats, i que 

suma experiència al nou executiu local. El nou executiu es 
va aprovar davant la presència del president de la federa-
ció del Penedès, en Francesc Olivella.
D’altra banda, el passat 18 de febrer a Sant Cugat del 
Vallès, es va aprovar l’últim òrgan que calia per completar 
l’estructura del nou partit, el Consell d’Acció Municipal, el 
nostre alcalde Pere Pons ha estat escollit per formar part 
del mateix i ser un dels 10 membres locals que passen a 
formar part del Comitè Nacional. Va estar acompanyat per  
una representació de càrrecs electes del Penedès que li 
van donar suport.
Des del nostre espai volem donar les gràcies i agrair el 
suport que molt veïns i veïnes del municipi i comarca, en 
especial la gent de l’Assemblea Nacional de Catalunya i 
Òmnium Cultural,  estan donant als nostres càrrecs electes 
encausats. Es van organitzar mobilitzacions davant dels 
ajuntaments, i un autocar el dia 6 de febrer per assistir a 
Barcelona davant el TSJC per donar suport a l’ex President 
de la Generalitat Artur Mas i les Conselleres Joana Ortega 
i Irene Rigau. 
També es preveuen mobilitzacions de suport a la Presiden-
ta del Parlament Carme Forcadell i a una part de la mesa 
del Parlament encausada pel ministeri públic. Els acusen 
dels delictes de prevaricació i desobediència al Tribunal 
Constitucional per haver permès que la cambra catalana 
votés al juliol les conclusions de la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent. Fet que demostra que el problema ja 
no és nomes d’independència si o no?, és un atac constant 
a la democràcia, a la participació, al dret, i a les institucions 
legalment constituïdes pel poble Català..
Per acabar volem donar tot el nostre suport  a l’ex- conse-
ller Francesc Homs, i acabem amb les paraules que en la 
roda de premsa del dia abans del judici va pronunciar,” Si 
hi ha sentència, serà la fí de l’estat espanyol.”

Un partit imprescindible al servei de la ciutadania

Grups Municipals
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Assemblea Oberta a Ordal

El passat diumenge 12 de febrer vam celebrar a l’Ateneu 
Ordalenc la primera assemblea oberta del 2017. Ens va 
servir per passar comptes de la feina feta i posar en comú 
les nostres experiències dins i fora de l’ajuntament dels 
últims mesos. 
Un dels temes centrals va ser fer públic el nostre estat de 
comptes i definir entre totes el pressupost de l’APS-CUP 
del 2017 on es va posar èmfasi en destinar part dels nos-
tres recursos als nostres butlletins i en fer campanya pel sí 
al referèndum per la independència.
També vam parlar de la nostre implicació en el paper de 
la CUP al parlament de Catalunya respecte a la negociació 
dels pressupostos d’enguany. Tot i que la nostre assem-
blea es va  posicionar majoritàriament pel no als pressu-
postos de Junts pel Si, vam acordar seguir treballant pel 
referèndum i el procés constituent fins al setembre.
Vam fer un balanç municipal per donar a conèixer la fei-
na feta per les nostres tres regidores a l’ajuntament. Van 
exposar que, com a oposició, han anat fent el seguiment 
de tots els temes que se’ls informa que l’ajuntament està 
treballant: els nous habitatges socials d’Ordal, el compli-
ment dels acords presos per la moció que vam presentar 
en contra de les violències masclistes, reclamar uns pres-
supostos participatius, evitar que s’asfaltés el camí d’Ordal 
a Martivell, les mocions presentades en suport als càrrecs 
electes imputats per desobeir a l’estat espanyol, el paper 
de les regidores als plens i comissions informatives; entre 
molts altres temes. 
La part final de l’assemblea oberta va consistir en un debat 
on vam definir les línies estratègiques del 2017. Es van 
plantejar diversos projectes per seguir treballant tant al 
carrer com a la institució, definint on hem de destinar els 
esforços i els objectius que posem sobre la taula. Un dels 
punts que ens hem marcat per seguir treballant és l’habi-
tatge, entenem que és una prioritat per assegurar el futur 
del nostre municipi. També creiem imprescindible mobi-
litzar el màxim de persones per garantir la celebració del 
referèndum per la independència i el procés constituent. 

Ostentació: “Exhibició, feta amb afectació, de quelcom 
que afalaga la vanitat.”

La plaça Subirats és el centre de Sant Pau i també un dels 
epicentres del turisme a Subirats, sobretot pel que fa a 
la restauració però també pel mercat del préssec i altres 
esdeveniments.  L’ocupació de l’espai públic pels vehicles 
en aquesta plaça i al seu voltant, és un dels preus que 
paguem i un repte per afrontar, no absent de dificultat. 
Però hi ha situacions que traspassen la línia del que és 
tolerable, actes realment incívics que rarament són denun-
ciats per aquells qui proclamen contra l’incivisme. Perquè 
són actes que només es poden fer des d’un suposat nivell, 

d’un estatus. És simplement una qüestió de classe i vanitat 
aparcar un Ferrari damunt d’una plaça sabent que ningú 
t’ho impedirà. 

Refugiades:
La Unió Europea, els “estats democràtics”, han demostrat 
un cop més la seva tirania cap a la resta del món i només 
les persones, els voluntaris, la gent de peu està demos-
trant que hi ha una humanitat possible. El poble salva el 
poble, i la condemna dels exiliats ens ho demostra de nou. 
No n’hi ha prou amb estar preparats, tenim capacitat. La 
humanitat ha de passar per damunt de les competències. 
Cal exigir doncs, que el nostre govern sigui còmplice de la 
humanitat i no de la vergonya de la UE. Prou fronteres a la 
dignitat humana.

Manifestació a favor de la acollida de refugiades. Bloc desobedient, 
#VolemAcollir, #TrenquemFronteres. Assenyalem els culpables de les 
polítiques racistes! Fem-ho desobeint juntes!
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Allò que des de fa 6 anys anem denunciant des de la opo-
sició sobre la manca de manteniment per part de l’equip 
de govern als diferents espais públics, resulta que des de 
la Diputació de Barcelona se’ns confirmen com a certes.

Hem reclamat a l’equip de govern reiteradament i al llarg 
d’aquests 6 anys un manteniment tant dels espais públics 
com de les instal·lacions esportives.

Es va demanar un informe-estudi de prioritats a Diputació 
de Barcelona per valorar les deficiències de la pista espor-
tiva d’Ordal. Aquest informe emet una sèrie de deficiències 
i també un pla d’actuació a 5 anys. Entre d’altres, el que ve 
a dir, és que hi ha una manca important de manteniment. 
Per posar alguns exemples, el terra de la pista s’aixeca 
cada vegada que bufa el vent impedint l’activitat esportiva, 
la neteja i desinfecció dels vestidors es insuficient així com 
la neteja dels canals de desaigües i reixetes.

Les cistelles presenten punts d’oxidació i els manca punts 
de fixació, tenim dipòsits de calç a les aixetes i ruixadors 
de les dutxes ( amb el risc de legionel·la que comporta), i 
per últim (amb el risc de legionel·la que comporta), i per 
últim els extintors no passen les revisions anuals des 
del 2015!

Si demanéssim més informes de la resta d’instal·lacions, 
com per exemple la pista de basquet de Sant Pau segura-
ment també ens donarien la raó.

Pressupost 2017
Ja s’han aprovat els pressupostos 2017 amb un partida 
d’inversions de 109.000€ aprox.

Nosaltres ens vàrem oposar al pressupost, en primer lloc 

per la manca de participació i en segon lloc perquè la 
partida d’inversions va en blanc, es a dir, no hi ha cap 
compromís ferm per part de l’equip de govern amb cap 
actuació concreta.

És curiós que ara l’equip de govern està fent una ron-
da pels pobles per explicar al veïnat en que consisteix el 
pressupost i per “escoltar propostes”. Ens crida l’atenció 
que a un dels pobles, en concret Can Rossell poble i urba-
nització, es demanen que s’assoleixin  uns compromisos 
i l’equip de govern no demostra cap interès al respecte. 

Està molt be anar pels pobles i escoltar la gent, però la 
gent és prou intel·ligent per veure que les paraules sense 
acció no porten enlloc.

Sr Alcalde, a la urb Can Rossell encara esperen resposta 
a una millora que vostè es va comprometre a fer i pel que 
s’ha vist no hi ha cap intenció.

Serà que per l’equip de govern (CIU i PSC) 
existeixen veïns de primera i de tercera?
Des del grup municipal d’Esquerra Subirats defensem que 
tots els pobles son iguals i amb els mateixos drets. No ens 
agrada aquesta falta de sensibilitat cap a pobles petits on 
només es visiten quan arriben eleccions. 

Estem a la vostre disposició com sempre al Mail: ercsubi-
rats@gmail.com i al telèfon 650.23.72.88 (Montse Garcia)
Totes les inquietuds que ens feu arribar sapigueu que les 
fem arribar a l’equip de govern i vetllem perquè es faci cas 
a la petició.

Agraïdes per la vostre confiança!
 

Parlem dels manteniments...
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Els reptes per aquest any 2017

Començar un nou any sempre comporta fer una revisió/
reflexió del que deixem enrere i també establir nous objec-
tius per als propers mesos que tenim per endavant. Des de 
el grup municipal de PSC hem dedicat un temps a aquesta 
deliberació i hem fet el següent anàlisi.

En primer lloc creiem que podem estar raonablement sa-
tisfets pel treball realitzat durant aquest primer exercici 
complet de mandat. Evidentment no sempre hem donat 
amb la solució adequada o amb la que satisfaci a tots els 
veïns però tot i així sí que podem dir que hem treballat per 
trobar-la. Per l’any 2016 partíem inicialment amb dos ob-
jectius clars: definir un nou pressupost que donés resposta 
a les necessitats socials del municipi  no incrementant en 
excés la despesa de les famílies i que això no suposes 
posar en compromís les arques municipals. I creiem que, 
amb l’esforç de tots, ho hem aconseguit. Vam apostar en el 
seu moment per no incrementar la pressió fiscal als veïns 
mantenint les taxes i preus públics municipals perquè vam 
creure que era perfectament viable el disseny pressupos-
tari i la realització de politiques socials, tot el contrari del 
que defensen altres governs, i, a dia d’avui, podem dir, a 
tall d’exemple, que l’habitatge social d’Ordal ja és una rea-
litat tenint un Ajuntament sanejat.

Ara que el pressupost del 2017 ja comença a caminar és 
el difícil moment de preveure i decidir quines seran les in-
versions que inclourà. Però abans d’això ens agradaria po-
sar en valor una dada que encara que directament no per-
tany al pressupost si que es troba fortament relacionada. 

I no és altra que per segon any consecutiu es mantenen 
congelades totes les ordenances fiscals. És important per-
què sembla que quan una cosa comença a ser quotidiana 
tendeix a deixar de tindre valor o fins i tot, arribat el cas, 
el perd. I és important perquè suposa un nou esforç per 
donar respostes als problemes comptant amb els mateixos 
o fins i tot menys recursos. I això mateix, tractant-se d’una 
administració pública tan propera com és l’Ajuntament, no 
és una tasca fàcil.

Que li demanem al pressupost del 2017? Des de el govern 
municipal apostem per una transformació continua del mu-
nicipi amb la convicció que treballem per tenir un poble 
més cohesionat que doni oportunitats a tothom i que no 
permeti que ningú es quedi enrere. Centrarem els nostres 
esforços en continuar amb aquest propòsit posant l’accent 
a les politiques socials com a font de riquesa i cohesió mu-
nicipal.  Incrementant l’esforç que permeti tindre una borsa 
de vivenda publica per a que la gent jove del municipi 
pugui establir-se i començar a construir el seu propi futur.

Fruit d’aquestes reflexions els socialistes encarem els pro-
pers mesos amb il·lusió, ganes de voler seguir al capda-
vant de l’Ajuntament i poder continuar dibuixant el mu-
nicipi que tots volem. Amb aquesta il·lusió continuem 
treballant per un futur millor que està més a prop del que 
sembla i que es construeix amb esforç i dedicació dia a 
dia. Amb rigor, responsabilitat, humilitat i honestedat que 
sempre ha estat el nostre tarannà.
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Agenda cultural

24 DE MARÇ    
20 h - Concert de Marc Parrot,
Festival Barnasants.
Al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal 

25 DE MARÇ    
12 h - Jornada informativa i
de participació.
Al local social de la Urbanització Casa-
blanca 
17 h - Taller “Mou-te per moure”.
A l’escola Subirats de Lavern.
Inscripcions tancades

26 DE MARÇ
Festa de la Gent Gran de Subirats 

27 DE MARÇ
10 h - Xerrada sobre residus. 
A l’Ateneu de Lavern
11.30 h - Xerrada sobre residus.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal
17.15 h - Musicoteràpia.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 

28 DE MARÇ
10 h - Xerrada sobre residus.
Al Patronat Familiar del Casots 
11.30 h - Xerrada sobre residus.
Al Subigran d’Ordal

30 DE MARÇ 
16.30 h - Intel·ligència emocional.
Al bar de la Sala de Can Cartró
18.00 h - Intel·ligència emocional.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal
20.00 h - Jornada informativa i de par-
ticipació. Al Patronat Familiar dels Casots

31 DE MARÇ 
19.00 h - Xerrada “Els interns i els 
centres penitenciaris” a càrrec de Quim 
Cervera. Al Centre Agrícola de Sant Pau 
d’Ordal 

2 D’ABRIL
9.00 h - 5a Cursa de muntanya Corre-
bocs d’Ordal organitzada per l’Associació 
Grup de Muntanya Crestabocs, l’Ateneu 
Ordalenc i l’Ajuntament de Subirats

3 D’ABRIL
10.00 h - Intel·ligència emocional. Al 
local social de la Urbanització Casablanca 

6 D’ABRIL
16.30 h - Intel·ligència emocional.
Al bar de la Sala de Can Cartró
18.00 h - Intel·ligència emocional.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal
20.00 h - Jornada informativa i de 
participació. A l’Ateneu de Lavern 

16 D’ABRIL 
Cantada de caramelles pels carrers 
d’Ordal organitzada per l’Ateneu Ordalenc 

21, 22 i 23 D’ABRIL
Festa Major del Rebato, Torre-Ra-
mona i Can Rossell 

22 D’ABRIL
17 h - Taller “Mou-te per moure”.
A l’escola Subirats de Lavern.
Inscripcions tancades

24 D’ABRIL
10.00 h - Intel·ligència emocional.
Al local social de la Urbanització
Casablanca 

28 D’ABRIL
19.00 h - Xerrada “El voluntariat” a 
càrrec de Quim Cervera.
Al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal 

28, 29 i 30 D’ABRIL
Festa Major del Casots 

28, 29 i 30 D’ABRIL i 1 DE MAIG 
Festa Major de Can Cartró

29 i 30 D’ABRIL
Festa Major Petita de Lavern 

29 i 30 D’ABRIL i 1 DE MAIG
5a Trobada Pedra Seca Sense Fron-
teres organitzada pel CESUB. Intercanvi 
cultural amb Casal del Conflent i Amics 
de Catllà de Catalunya Nord 

1 DE MAIG
Aplec del Pa i l’Empenta al Castell de 
Subirats

4 DE MAIG
16.30 h - Intel·ligència emocional.
Al bar de la Sala de Can Cartró
18.00 h - Intel·ligència emocional.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal

8 DE MAIG
11.30 h - Intel·ligència emocional.
Al Casal de Can Batista 
17.15 h - Intel·ligència emocional.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 

11 DE MAIG
16.30 h - Intel·ligència emocional.
Al bar de la Sala de Can Cartró
17.15 h - Musicoteràpia.
A l’escola Subirats de Lavern 
18.00 h -Intel·ligència emocional.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal

14 DE MAIG
Subirats en Flor a l’Estació Vitivinícola 
de Lavern
Festa de l’arbre a Ordal organitzada 
per l’Ateneu Ordalenc 

15 DE MAIG
10.00 h - Intel·ligència emocional.
Al local social de la Urbanització
Casablanca 
11.30 h - Intel·ligència emocional.
Al Casal de Can Batista 
17.15 h - Intel·ligència emocional.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 

18 DE MAIG
17.15 h - Musicoteràpia.
A l’escola Subirats de Lavern 

20 DE MAIG
17 h - Taller “Mou-te per moure”.
A l’escola Subirats de Lavern.
Inscripcions tancades

21 DE MAIG
Festa del Medi Ambient a Lavern 

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

www.subirats.cat 

22 DE MAIG
11.30 h - Intel·ligència emocional.
Al Casal de Can Batista 
16 h - Musicoteràpia.
Al Patronat Familiar dels Casots 
17.15 h - Intel·ligència emocional.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 
18.15 h - Musicoteràpia.
Al Subigran d’Ordal 

25 DE MAIG
17.15 h - Musicoteràpia.
A l’escola Subirats de Lavern 

29 DE MAIG
16 h - Musicoteràpia.
Al Patronat Familiar dels Casots 
17.15 h - Intel·ligència emocional.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 
18.15 h - Musicoteràpia.
Al Subigran d’Ordal 

1 DE JUNY
17.15 h - Musicoteràpia.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal  

2 DE JUNY
Festa de la ZER a Sant Pau d’Ordal

3 DE JUNY
17 h - Taller “Mou-te per moure”.
A l’escola Subirats de Lavern.
Inscripcions tancades
De 18 a 23 h - Vetlla-festa de Pen-
tecosta a la sala polivalent del Castell 
de Subirats. Organitza la Parròquia de 
Sant Pere – Castell de Subirats   

5 DE JUNY
16 h - Musicoteràpia.
Al Patronat Familiar dels Casots 
17.15 h - Intel·ligència emocional.
Al Centre Recreatiu de Can Rossell 
18.15 h - Musicoteràpia.
Al Subigran d’Ordal 

8 DE JUNY
17.15 h - Musicoteràpia.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal  

15 DE JUNY
17.15 h - Musicoteràpia.
A les escoles velles de Sant Pau d’Ordal  

15 i 16 DE JUNY
VI Congrés d’Art i Paisatge
Vitivinícola i Enoturisme 

23, 24 i 25 DE JUNY
Festa Major de Lavern



TotSubirats L’entrevista
Josefa Augé Massana

Josefa Augé Massana, coneguda com 
la Pepeta o la Pepi de Ca l’Adelaida, 
nascuda el dia 6 de març de 1931 a 
Ordal. Vídua del Josep Casas Vendrell, 
el Josep de Cal Ferrer. Mare de la 
Llúcia i del Joan. Àvia del Jaume, la 
Carla i el Jan. 

La mare es deia Adelaida, era filla de 
Sant Pau, germana del Pau agutzil. El 
pare era fill de Cal Marino d’Ordal. La 
casa on vaig néixer es deia Cal Joanet 
Marino però al venir la mare a viure-hi 
van començar a dir-ne Ca l’Adelaida. Te-
nia una germana gran que es deia Ma-
ria, es va fer monja, ara fa sis anys que 
es va morir. 

La Pepi diu (de les poques persones que 
li he sentit dir), sempre he estat feliç.

Atrevida i molt romàntica, la descrivia el 
seu marit, en la seva publicació Sóc el 
Josep de Cal Ferrer.

Vaig estudiar fins als setze anys. En els 
últims anys estudiava amb els nens per-
què la majoria de nenes d’aquella èpo-
ca a aquella edat ja havien deixat els 
estudis. M’ agradava estudiar, m’ hauria 
agradat ser mestra però per les possibi-
litats de la casa era impensable. 

Mentre estudiava, anava a aprendre a 
cosir a Sant Pau amb l’Angeleta. Des-
prés vaig anar a servir a Barcelona. Vaig 
estar-hi dos anys.

A casa érem pagesos, però la meva 
mare era molt emprenedora i a l’entra-
da de casa veníem gallines, peix i licors. 
També fèiem l’estraperlo a Barcelona, hi 
anàvem amb el cotxe de línia a vendre 
ànecs, pollastres, cabrit, gallines, ous i 
principalment pa. Jo els ajudava.

Als setze anys em van tallar les trenes. 
Encara les guardo. I no fa gaire que en-
cara les hem fet servir per fer els pas-
torets.

Recordo que els hiverns eren molt freds. 
Per rentar la roba primer havíem de 
trencar el gel de les basses i tot i el 
fred l’havíem de rentar perquè l’endemà 
s’havien de tornar a posar la mateixa 
roba per anar a treballar.

Quan érem a casa teníem fred i tots ens 
posàvem vora el foc, les cames se’ns 
tornaven vermelles, les teníem plenes 
de mal, cremades, per tant com ens hi 
havíem d’apropar per escalfar-nos, del 
fred que feia.

I quan nevava era maco!!! Venia el pare 
i es posava a coure patates al caliu i 
començava a explicar històries, estàvem 
tots junts i m’agradava molt. Amb els 
meus pares sempre hi havia hagut molta 
comunicació.

Jo era petita quan va venir la guerra, els 
dies dels bombardejos ens instal·làvem 
en barraques de pedra de les vinyes. 
Recordo que mentre estàvem instal·lats 
allà el pare venia a vigilar la casa. La 

canalla, tot i la guerra, no acabàvem de 
ser conscients del què passava.

Als tretze anys ja em vaig enamorar 
d’un noi i l’enamorament em va durar 
fins als dinou. No li vaig arribar a fer mai 
un petó. Vam deixar-ho estar quan vaig 
anar a treballar a Barcelona.

Fins als vint-i-quatre anys no em vaig 
posar a festejar amb el que després 
seria el meu marit, el Josep de Cal Fer-
rer. Em vaig casar quan en tenia vint-i-
vuit, era l’any 1959. El dia del casament 
el recordo especialment. Les amigues 
a primera hora del matí van venir a fer 
un passadís de flors del portal de casa 
fins a la carretera, vaig ser la primera 
dona de l’època d’aquí que es va casar 
de blanc i amb vestit llarg, amb vel i cua, 
vam tenir el privilegi d’estrenar l’esglé-
sia d’Ordal tal i com està ara i també 
vam estrenar el menjador del primer pis 
del restaurant Cal Pelegrí, que es va fer 
expressament per servir-hi banquets.  

Me l’he estimat molt el meu marit tota 
la vida. 

A casa érem pagesos, teníem molts 
préssecs. El meu sogre havia estat de 
mosso a una masia a Molins de Rei, allà 
conreaven préssecs de regadiu. Aquells 
eren de regadiu i va pensar que de secà 
serien més bons. Quan va venir a Or-
dal per casar-se va demanar a l’amo de 
les terres que treballàvem que li deixés 
arrencar ceps d’una vinya i plantar-hi 
préssecs. Va ser el primer que va co-
mençar a plantar camps de presseguers 
i que els va començar a conrear de secà. 
A partir d’aleshores se’n plantaren aquí 
a Ordal, a Can Rossell, a Sant Pau, a La-
vern, i al Penedès en general. Al poble 
en aquell moment el prengueren per 
boig. 
Fèiem de pagès i també fèiem altres 
feines a casa, fèiem fils, tallàvem catifes 
per cases de cotxes, i després vaig en-
trar a treballar a Cal Tres fins que al meu 
marit li va agafar un ictus i vaig deixar 
la feina per cuidar-lo. Va estar deu anys 
malalt. Va ser molt bon malalt. 
El Josep es va morir el 7 de gener de 
1999. Al febrer a Sant Pau feien una 
festa per als avis i jo vaig pujar a dalt 
l’escenari a dir un vers. Vaig pensar: 
ell si em veu estarà content doncs jo 
també n’estic. El meu temperament és 
aquest. Sóc optimista i positiva, sóc 
feliç. A casa som així.

Totes les persones hauríem de saber 
ser felices, acceptar les coses tal i 
com ens vénen i estar contentes amb 
el que tenim.

Sóc persona de fe, sí, però encara 
m’agradaria tenir-ne més.

Diuen que és una gran cuinera. Fins 
als seixanta anys no em vaig posar a la 
cuina. A casa sempre cuinava la mare i 
no em deixava entrar ni a la cuina. Ella 
era molt bona cuinera. Jo en vaig anar 
aprenent. 

M’agraden les pel·lícules romàntiques 
com Titànic, les de la Sisí, mirar concur-
sos a la tele. 

He fet teatre, he anat a la coral, ara ja 
no, col·laborava també amb el càncer, 
col·laboro amb Càritas, recollint menjar, 
fent la feina de mediadora amb les fa-
mílies, durant 30 anys vaig col·laborar 
junt amb una amiga, la Maria Rosa de 
cal Quim d’Ordal, portant menjar al Co-
tolengo. He estat al Consell Parroquial, 
també al Consell de la residència d’avis 
d’Ordal.

Conciliadora, diu que sovint pensa: “No 
estic renyida amb ningú, que sóc feliç!!!”
També és la representant d’Ordal al 
Subigran.

Discreta, sense fer gaire soroll i somri-
ent, com una formigueta que no para...

Militant de la vida positiva, esplèndida 
recitadora, dona coherent, de principis, 
pensa que hauríem de fer més per millo-
rar el món tots plegats, implicada en tot 
el que l’envolta.

Diu que no cal patir sense necessitat. A 
vegades li dic a la filla, potser ens diran 
que som fresques, però sóc així, positi-
va, optimista, i no hi puc fer més.

I per acabar, fem servir paraules de la 
Llúcia: “Pepi, ets com el pa i la xocolata 
del que tots n’hem gaudit tant”. 


