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Festa del Medi Ambient a Lavern 
Diumenge 13 de maig

Dia internacional 
de les dones. 
Exposició-xerrada 
“Safareigs”

IGUALTAT I 
CIUTADANIA

Portes obertes  
a les llars d’infants 
municipals

ENSENYAMENT

6 de maig, 
Subirats en flor

TURISME
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TELÈFONS D’INTERÈS
MUNICIPI

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

COMARCA

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

HORARIS D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC
AJUNTAMENT
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h (visites concertades i registre)

SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran

ARQUITECTE MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
· Sòl urbà: dimarts i dimecres de 10 a 13 h
· Sòl no urbà: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h

ENGINYER MUNICIPAL
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns de 9 a 14 h
Dissabte de 9 a 13 h

TÈCNICA DE MEDI AMBIENT
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de  
10.30 a 13.30 h

TÈCNIC D’ESPORTS
(cal concertar visita al 938 993 011)
Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 11 h

JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

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

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

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

SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

·  Pere Pons Vendrell pere.pons@subirats.cat 
Alcaldia, Planificació del Territori, Obres, 
Governació, Promoció Econòmica i Joventut 
Matins de dilluns 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, Participació Ciutadana 
i Gent Gran 
Tardes de dimecres i divendres i dissabtes al matí.

VISITA AMB ELS REGIDORS

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

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

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

ÍNDEX
Benvolguts veïns i 
veïnes, potser volíem 
anar massa ràpid, 
ens hem entrebancat, 
però no per això dei-
xarem de caminar. 

Passen els dies i segurament molts 
veiem que hi ha coses que no s’han 
fet prou bé, i que, si tornéssim enrere, 
potser demanaríem que es fessin d’altra 
manera, ningú tampoc es podia imagi-
nar les càrregues que farien la Policia i la 
Guàrdia Civil per preservar la Constitució, 
el 2017, en un estat d’Europa; o, més ben 
dit, només per defensar aferrissadament 
certs articles de la Constitució (perquè la 
Constitució reconeix molts altres drets que 
aquell dia van ser vulnerats). Si bé és cert 
que alguns reconeixen públicament errors, 
altres continuen instal·lats en la prepotèn-
cia i només volen humiliar, no en tenen 
prou amb haver imposat unes eleccions, 
no en tenen encara prou amb tenir presos, 
ara acusen molts polítics d’engendrar odi. 
Un nas d’un pallasso és odiós i un soldat 
sobre un tanc amenaçant…

En democràcia, es defensen i debaten 
idees, a les escoles democràtiques ens 
van educar que sense armes i en la pau 
es podia discutir i debatre de tot; i que el 
fet de defensar postures oposades no era 
motiu d’odi. Em sap greu dir-ho, però avui 
molts regidors i regidores d’aquest país i 
estat anomenat Espanya tenim por de de-
batre mocions, res no serà igual després 
de l’1 d’octubre. Cal un canvi en les formes 
i recuperar la pau democràtica, s’ha de 
poder debatre, hem de buidar les presons 
i trobar sortides polítiques als conflictes, 
no podem tenir ni presos ni exiliats pel 
que pensen o defensen. No podem tenir 
una aplicació de l’article 155 tan dura i re-
pressora contra un poble. En democràcia 
no es pot legislar contra el poble.

Des de Subirats, veiem una realitat que 
molts cops no es correspon amb la rea-
litat del país, però segurament no estem 
disposats que ens neguin la democràcia. 
Si no s’ha constituït abans un govern de la 
Generalitat, ha estat per les traves del go-
vern de l’Estat, que no hem de confondre 
amb Espanya, estic convençut que molts 
espanyols no entenen l’actitud antidemo-
cràtica de molts líders polítics i que veuen 
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Pere Pons i Vendrell
L’alcalde

EDITORIAL

amb por el seu futur, tot i no combregar 
amb la causa catalana.

Passen els dies i anem veiem que l’Estat 
on vivim no és l’estat de dret que creiem, 
ara cada cop més veiem que la justícia no 
és igual per a tothom, i agraeixo l’esforç 
que estan fent tots els regidors i totes les 
regidores d’aquest Ajuntament per poder 
tirar endavant el dia a dia del municipi 
i debatre sense perdre el sentit comú. 
Aquestes interferències en la política del 
país i l’aplicació del 155 es podrien tradu-
ir en pressió al consistori i la politització 
del món local. 

Espero que un dia d’aquests portar un 
nas de pallasso, fer una cançó, pintar un 
quadre, reunir-se, fer onejar una estelada, 
debatre o fer manifestacions no s’entengui 
com un acte de rebel·lia tumultuós o ge-
nerador d’odi.

Desitjo un dia viure en un país on els mi-
nistres de justícia no anticipin sentències, 
ni que jutges facin de comentaristes de 
les instruccions que ells mateixos duen a 
terme. Vull que el seny s’imposi, i que dins 
la democràcia es trobin els mecanismes 
legals per al diàleg. Espero que sapiguem 
recuperar les institucions i el dret a decidir 
que ha de tenir qualsevol poble.

Com diu la cançó de Txarango: “Que no 
ens guanyi la por. El demà avui és nostre”.

FE D’ERRADES:

El regidor del PSC, Marc Pérez, es va queixar de l’editorial del setembre del 2017, on es 
podia llegir:
“El 9N em va quedar clar que només per incitar a la participació democràtica (aquest 
era el càrrec de la fiscalia, a partir d’una denúncia d’un partit polític federalista) estava 
cometent un delicte. Encara no sé ben bé què vaig fer malament, però algun precepte de 
la llei em devia saltar”.
Les eleccions a què m’hauria d’haver referit eren les autonòmiques del 27 de setembre 
del 2015.
Demano disculpes per l’error, en cap cas era intencionat, ni crec que alteri el contingut de 
l’editorial, però cal esmenar i corregir davant de l’observació.
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El primer nadó nascut a Subirats aquest 
2018 es diu Araitz i ha nascut el 2 de 
gener a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Es-
plugues de Llobregat. És el segon fill del 
Mario i l’Aida i viuen a Ordal.

L’Araitz i els seus pares van ser rebuts a 
l’Ajuntament de Subirats pel regidor Car-
les Morgades i la regidora Àngels Pinyol, 
que van felicitar la parella i van lliurar-los 
l’obsequi que reben tots els nadons que 
neixen a Subirats, un lot de bolquers amb 
forma de préssec preparat pels residents 
de la residència Font Santa. Com a nove-
tat d’enguany també se’ls va fer entrega 
d’un diploma que acredita l’infant com a 
primer nadó de l’any de Subirats.

Araitz Taravilla Venega,  
el primer nadó del 2018 nascut a Subirats

Nous horaris de busos a la línia 1091 BI i B2  
a Subirats

D’altra banda també s’han ajustat els horaris de la resta de línies. 
Per a més informació al web. www.subirats.cat

CANTALLOPS - ORDAL - VILAFRANCA

LÍNIA 1091 B1 
FEINERS

B2 
FEINERS

B5 
FEINERS

DB1 
DISSAB.

Cantallops 6.50 8.55 17.15 7.45

Ordal 6.56 9.01 16.21 7.51

El Pago 7.01 9.06 16.26 7.56

Sant Pau 7.05 9.10 16.30 8.00

Lavern 7.08 9.13 17.33 8.03

Sant Sebastià 7.13 9.18 16.38 8.08

Sant Cugat 7.17 9.22 16.42 8.12

Sant Cugat 
(Pluigigró) 7.19 9.24 16.44 8.14

Vilafranca  
(Hospital + Sta. Clara) 7.30 9.35 16.55 8.25

CANTALLOPS - ORDAL - VILAFRANCA

LÍNIA 1091 B3 
FEINERS

B4 
FEINERS

B6 
FEINERS

B7 
FEINERS

DB32 
DISSAB.

DB3 
DISSAB.

Vilafranca  
(Estació bus) 12.20 15.40 18.30 20.00 11.00 12.30

Sant Cugat 
(Pluigigró) 12.29 15.49 18.39 20.09 11.09 12.39

Sant Cugat 12.30 15.50 18.40 20.10 11.10 12.40

Sant Sebastià 12.35 15.55 18.45 20.15 11.15 12.45

Lavern 12.40 16.00 18.50 20.20 11.20 12.50

Sant Pau 12.44 16.04 18.54 20.24 11.24 12.54

El Pago 12.50 16.10 19.00 20.30 11.30 13.00

Ordal 12.55 16.15 19.05 20.35 11.35 13.05

Cantallops 13.00 16.20 19.10 20.40 11.40 13.10
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Regidoria 
d’Hisenda

Pressupost 2018

El 20 de desembre de 2017, el 
Ple municipal va aprovar el pres-
supost per a l’any 2018, que as-
cendeix a 4.297.548 euros. Les 
restriccions imposades des del 
Govern espanyol (la Llei de mo-
rositat, la Llei de la despesa pú-
blica, l’estabilitat pressupostària) 
provoquen una forta limitació dels 
ajuntaments a l’hora de preveure 
el capítol d’inversions, i en el cas 
de Subirats, ens limita L’ENDEU-
TAMENT PER INVERSIONS a un 
total de 105.000 euros inicial. El 
dia d’avui, l’Ajuntament gaudeix 

d’una bona salut econòmica i l’es-
forç realitzat en els últims anys 
per capgirar la situació ha evitat la 
intervenció dels comptes per part 
de l’Estat. Tot i això, mantindrem la 
línia d’equilibri pressupostari i s’ha 
confeccionat un pressupost realis-
ta en la previsió de les despeses 
i prudent en la dels ingressos. A 
l’espera que el servei d’intervenció 
de l’Ajuntament tanqui l’exercici 
pressupostari 2017 i poder veure 
quin és el resultat final, per poder 
invertir el romanent en inversions 
sostenibles. Però, tot i el rigor que 

ens apliquem, volem continuar 
creixent i desenvolupant-nos so-
cialment, amb un pressupost que 
segueix en la mateixa línia pressu-
postària d’anys anteriors, mante-
nint l’estabilitat i la sostenibilitat 
de la hisenda municipal i que ens 
permeti aplicar els reptes i les ac-
cions polítiques de l’equip de go-
vern.

A continuació, detallem de manera 
general d’on provenen els ingres-
sos i les despeses d’aquest pres-
supost 2018:

INGRESSOS

Impostos 1.863.000 €

Taxes + Preus públics 793.736 €

Transferències corrents 1.050.942 €

Ingressos patrimonials 88.200 €

Transferència de capital 396.670 €

Préstec 105.000 €

TOTAL 4.297.548 €

DESPESES

Administració general 712.047 €

Recollida/Tractament de residus 436.340 €

Ensenyament 385.107 €

Urbanisme 341.717 €

Medi ambient + Salubritat 273.102 €

Turisme + Desen. empresarial 240.455 €

Esports + Instal·lacions esportives 222.894 €

Assistència social 172.317 €

Cultura + Joventut 171.513 €

Òrgans de govern 120.015 €

Devolució de préstecs 110.391 €

Clavegueram + Aigua 83.690 €

Recaptació de la Diputació 66.100 €

Neteja viària 66.000 €

Enllumenat públic 53.500 €

Seguretat + Protecció civil 42.745 €

Transferències mancomunitats 34.400 €

Parcs i jardins 20.760 €

Imprevistos 10.500 €

TOTAL 4.297.548 €
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L’any passat l’Ajuntament va reparar alguns trams dels 
camins d’accés a la Urbanització La Muntanya Rodona 
i al carrer de Can Rovira, fins a les cruïlles d’accés amb 
la carretera nacional. 

També va sol·licitar un ajut econòmic a la Diputació 
dins del programa aprofitant una línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals. L’ajut es va 
demanar per al reforç de la pavimentació asfàltica de 

més trams d’aquests dos camins. D’aquesta manera, 
el camí de la urbanització quedarà completament re-
asfaltat i es podrà millorar un tram addicional del camí 
de Can Rovira.

El reforç de pavimentació asfàltica tindrà un cost total 
de gairebé 50.000 € i es preveu que s’executi durant 
la primera meitat del 2018.

Regidoria de
Planificació
del Territori i
Obres

Pavimentació de dos trams  
dels camins d’accés a la Urbanització 

la Muntanya Rodona  
i el carrer de Can Rovira

Recentment s’ha realitzat un aixecament topogràfic de la 
zona posterior a l’escola nova El Montcau, piscina i pista 
coberta. 

També s’ha encarregat l’elaboració d’un estudi per valorar 
diferents alternatives d’ordenació i millora de les instal-

lacions de la piscina existent i de la possible ampliació del 
recinte.

L’estudi haurà de prendre en consideració l’existència dels 
equipaments esportius i escolars actuals a l’hora d’avaluar 
les diferents alternatives.

Estudi d’ordenació de la piscina d’Ordal
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Els ajuntaments d’Avinyonet del Penedès i de Subirats 
l’any 2014 van acordar construir conjuntament l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Cantallops, veient que 
l’Agència Catalana de l’Aigua no ho portava a terme, tot i 
estar planificada per a l’any 2011. El nucli de Cantallops, 
amb uns 250 habitants, està repartit entre els municipis 
d’Avinyonet del Penedès i de Subirats, i abocava directa-
ment les aigües residuals a la llera pública en diferents 
punts d’abocament, creant problemes ambientals i de sa-
lubritat.

El mes d’abril de 2015, els dos ajuntaments van aprovar 
el Projecte de la nova depuradora d’aigües residuals de 
Cantallops, redactat per l’enginyeria Philae, i posterior-
ment es va obtenir una subvenció al 100% de la Diputació 
de Barcelona que va permetre realitzar les obres d’aquest 
projecte, que finalment es va adjudicar el dia 23 de febrer 
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.

A finals del mes d’octubre de l’any 2017 es van acabar 
les obres, i es va aconseguir que totes les aigües residuals 
produïdes a Cantallops arribin a la depuradora, i es va 
poder iniciar el procés de posada en marxa, que requereix 
alguns mesos abans d’arribar al funcionament òptim, atès 
que el sistema de depuració és biològic.

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

A Catalunya existeixen algunes depuradores d’aquest 
tipus, encara que al Penedès no n’hi ha cap d’aquesta 
magnitud. És un sistema al qual se li preveu molt de futur 
(de fet, a França s’està implantant en petits nuclis), i que 
de moment no és molt utilitzat al nostre país.

El sistema bàsicament funciona així:

•  Tractament d’entrada format per dues reixes per a la 
separació dels sòlids.

•  Un decantador primari i digestor anaeròbic de fangs, 
que ve a ser una fossa sèptica millorada.

•  Filtres subsuperficials, que constitueixen la darrera 
etapa del procés de depuració

Els filtres subsuperficials són llacunes impermeabilitzades 
de poca fondària (menys d’1 metre), amb un llit de graves 
on es planta vegetació pròpia de zones humides. L’aigua 
sortida del decantador primari va circulant entre les gra-
ves pel fons de la llacuna, i s’acaba de depurar gràcies al 
fet que les plantes d’aquests filtres absorbeixen la matèria 
orgànica que encara porta l’aigua a la sortida del tracta-
ment primari, i d’aquesta manera s’assoleix que l’aigua 
surti dels filtres amb un contingut contaminant mínim, i 

acceptat per la legislació vigent per poder abocar-lo a la 
llera pública. Es pot dir que bona part de la matèria orgà-
nica que portava l’aigua a l’entrada dels filtres subsuperfi-
cials és absorbida per les arrels de les plantes i retinguda 
per les graves.

Actualment les reixes d’entrada i els decantadors prima-
ris-digestors de fangs estan funcionant a ple rendiment, 
però els filtres subsuperficials encara no, atès que cal que 
les plantes arrelin bé, i es desenvolupin mínimament per 
poder ser plenament efectives, cosa que no passarà fins 
a la primavera-estiu; com ja s’ha dit, aquest procés té un 
ritme biològic, i requereix més temps perquè el sistema 
funcioni totalment. En qualsevol cas, es pot assegurar que 
en aquests moments les aigües que s’aboquen al torrent 
de Can Ràfols dels Caus, a la sortida de la depuradora, 
surten amb un contingut de contaminació de l’ordre de 
només un 35% del que tenen a l’entrada, que, evident-
ment es millorarà quan els filtres funcionin a ple rendiment.

Es pot apreciar ja de manera ostensible la neteja que s’ha 
produït a l’esmentat torrent de Can Ràfols dels Caus, als 
entorns de Cantallops, des que ha començat a funcionar 
la depuradora.

Finalment, es fa constar que amb motiu de la construcció 
de la depuradora, els ajuntaments d’Avinyonet del Pene-
dès i de Subirats van signar un conveni amb la Fundació 
Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona, per re-
alitzar un estudi de l’evolució del torrent, agafant dades 
abans de l’inici de les obres, i estudiant posteriorment 
aquesta evolució a partir del moment en què ja s’obtingui 
aigua totalment depurada. Aquest estudi l’han realitzat els 
biòlegs Humbert Salvadó, veí de les Gunyoles, i Lourdes 
Chamorro, veïna de Lavern, amb la col·laboració desin-
teressada d’altres biòlegs i estudiants de la comarca. La 
primera part d’aquest treball (el torrent amb abocaments 
directes d’aigües sense depurar) ja s’ha entregat als ajun-
taments, tothom a qui li interessi ja la pot consultar. En 
aquests moments ja s’han iniciat els estudis per a la se-
gona part (el torrent amb abocaments d’aigua depurada). 

Estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops
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El dia 28 de gener va 
tenir lloc a l’Ateneu 
Agrícola de Lavern una 
jornada de participació 
per aportar suggeri-
ments al disseny de la 
plaça prevista al costat 
del cafè, a la qual van 
ser convocades les en-
titats del poble.

Els arquitectes Iñaki 
Ozcàriz i Kathy Lin-
dstrom, autors del pro-
jecte de la plaça, junta-
ment amb l’arquitecta 
Itziar González, van ex-
posar el projecte als 
assistents i seguida-
ment els participants 
van exposar les seves 
idees, reflectint-les 
sobre plànols. 

Es van comentar, entre 
altres, la capacitat de 
l’escenari i de la zona 
de públic, les comuni-
cacions entre la plaça i 
la sala, l’existència d’un 
espai lliure d’obstacles 
per a activitats diver-
ses, la necessitat d’un 
espai per a la quitxalla, 
els accessos, la zona 
d’ombra, la voluntat 
de tenir punts de vista 
elevats i les connexi-
ons amb el carrer del 
Serral.

La trobada va ser molt 
profitosa, tant perquè 
els representants de 
les entitats van poder 
conèixer el projecte 
com perquè els arqui-
tectes van poder veure 
les necessitats i els in-
teressos dels usuaris 
per ajustar-hi el pro-
jecte.

S’ha fet un recull dels 
plànols amb els esque-
mes i les anotacions 
efectuats durant la jor-
nada i que es poden 
consultar a l’Ajunta-
ment o a través dels 
arquitectes organitza-
dors de la jornada.

Jornada de participació en el disseny de la futura  
plaça de darrere el cafè de Lavern

Passejada pels terrenys de la futura plaça i activitat de georeferenciació  
amb els infants.

Consulta amb les entitats del poble sobre usos i necessitats.
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Exposició pública del projecte de rotonda a la cruïlla 
entre les carreteres BV-2429 i BV-2428

Habilitació d’un local per a joves  
a Casablanca

L’edifici del local social de Casablanca consta de dues plantes i, juntament amb l’Associ-
ació de Veïns, s’ha decidit habilitar un espai a la planta baixa com a local per al jovent.

Caldrà fer algunes petites modificacions, com el tancament de la divisòria interior i can-
viar una finestra per una porta per donar-hi accés.

Volem treballar també en l’aïllament i la climatització, a fi d’aconseguir un espai molt 
acollidor i agradable i amb una distribució molt funcional per a qualsevol tipus d’activitat 
en grup.

Es tracta del projecte de construcció d’una nova rotonda a 
l’encreuament de les carreteres esmentades. La seva situ-
ació és a prop del pas sota l’autopista AP-7 i l’estació de 
tren de Lavern-Subirats.

La rotonda té un diàmetre interior de 15 m i un diàmetre 
exterior de 35 m, més un voral d’1 m. El projecte preveu 
situar la rotonda sobre l’eix de la carretera BV-2428 i so-
luciona adequadament l’accés al camí municipal de Can 

Bou, afectant una petita àrea de la vinya adjacent. Els re-
correguts de vianants pel voral sud i el tram sota el pas de 
l’autopista quedaran senyalitzats amb pilones reflectants. 
Amb aquesta actuació es millorarà la seguretat del trànsit 
de vehicles i vianants a l’encreuament.

El cost d’aquest projecte, incloses les expropiacions, és de 
489.840 €.
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Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la se-
güent edició de la Festa del Medi Ambient. Concreta-
ment, es preveu realitzar-la durant el matí del diumen-
ge 13 de maig al nucli de Lavern.

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

US HI ESPEREM! 

INTERESSAT A PARTICIPAR-HI?

Qui estigui interessat a tenir-hi un estand (amb algun 
tipus de vincle amb el Medi Ambient: productes ar-
tesans i ecològics, una associació o entitat amb in-
quietuds mediambientals, tallers o espectacles, etc.), 
pot contactar amb nosaltres al telèfon de l’Ajuntament 
(93 899 30 11, ext. 116, Anna), o per correu electrò-
nic (mediambient@subirats.cat) i ho valorarem. 

TERMINI MÀXIM,  
EL 27 D’ABRIL

Regidoria 
de Medi 
Ambient

13 de maig, 7a edició  
de la Festa del Medi Ambient

Ets un particular, i vols disposar d’un espai 
al mercat de segona mà i d’intercanvi du-
rant 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 al 4 de maig (places limitades, 
es reservarà els espais per rigorós ordre de sol·licitud). 
Enviar les dades (nom, e-mail i telèfon) a mediambient@
subirats.cat o contactar per telèfon (93 899 30 11).

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI
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 A continuació s’indica la relació de festius del 2018 (en els quals 
no hi haurà recollida de la brossa porta a porta) i els dies en què 
es compensa fent una recollida general de rebuig+orgànica a tot 
el municipi.

 DIA FESTIU... RECOLLIDA GENERAL...

	 • Dilluns 29 gener ð  Dimarts 30 gener

	 • Divendres 30 març ð Dissabte 31 març

	 • Dilluns 2 abril ð Dimarts 3 abril

	 • Dimarts 1 maig ð Dilluns 30 abril

	 • Dimecres 15 agost ð Dimarts 14 agost

	 • Dimarts 11 setembre ð Dilluns 10 setembre

	 • Divendres 12 octubre ð Dijous 11 octubre

	 • Dijous 1 novembre ð Dimecres 31 octubre

	 • Dijous 6 desembre  ð Divendres 7 desembre

	 • Dissabte 8 desembre ð Dilluns 10 desembre

	 • Dimarts 25 desembre ð Dilluns 24 desembre

	 • Dimecres 26 desembre ð Dijous 27 desembre

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

VARIACIÓ 
HORARIS PORTA 
A PORTA PER A 
DIES FESTIUS

2018
RECOLLIDA DE MOBLES: 

2n dilluns / últim dijous de cada mes

Excepcions: 17 setembre (dilluns), 
11 desembre (dimarts), 20 desembre (dijous)
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Regidoria  
de Sanitat

Campanya d’identificació de gossos, 
gats i/o fures a preus promocionals 

(http://socresponsable.org/)

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 manca de 
control de la natalitat. 

La majoria dels animals de Ca-
talunya no estan esterilitzats 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 re-
sultat es produeixen moltes ca-
dellades no desitjades, i que la 
identificació tampoc no és ne-
cessària, especialment quan es 
tracta de gats, i la realitat és que 
molts animals que arriben als 
centres d’acollida no són aban-
donaments sinó pèrdues que es 
produeixen per accident.

Estar informat, identificar i esteri-
litzar el teu animal de companyia 
és contribuir al seu benestar i al 
teu. Des de FAADA anualment 
informen i inicien una campanya 
per contribuir a posar-ho fàcil a 
l’hora d’esterilitzar i identificar.

L’objectiu és reduir l’abando-
nament i facilitar la recuperació 
dels animals perduts.

Per això actualment està vigent 
aquesta Campanya d’Identifica-
ció i Esterilització a preus pro-
mocionals, perquè les polítiques 
de prevenció són la millor eina 
per evitar el problema de la su-
perpoblació.

S’hi poden inscriure totes les 
persones que tinguin gos, gat 

i/o fura a qualsevol població de 
Catalunya. 

El gos, gat i/o fura ha d’estar 
identificat amb microxip –segons 
preveu la Llei de Protecció dels 
Animals–, i en cas que no ho es-
tigui, serà requisit indispensable 

posar-li el microxip abans d’es-
terilitzar-lo. 

Recordem que, a més, és obli-
gatori per llei censar l’animal 
al municipi de residència. En el 
cas de l’Ajuntament de Subi-
rats, aquest tràmit és gratuït.
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A mitjans del mes de gener es va iniciar a Casa-
blanca el projecte d’aules d’estudi, en el qual fins 
al moment participen sis joves del nucli. 

Des del Servei de Joventut valorem molt positiva-
ment que finalment entre tots haguem pogut tirar 
endavant aquesta proposta, per tal de començar 
a tenir presència en un dels nuclis de Subirats on 
el Servei de Joventut fins fa uns mesos era pràcti-
cament desconegut.

Les aules d’estudi són un espai on els joves comp-
ten amb el suport d’una monitora que contribueix 
a dinamitzar l’estudi, però també són un espai de 
trobada i coneixença entre els joves amb l’objec-
tiu de fer grup i desenvolupar les seves capacitats 
de participació i arrelament al territori. També un 
espai de cooperació i ajuda mútua on es creen 
llaços de col·laboració. El que es pretén és uti-
litzar els recursos que té el municipi per apropar 
serveis als joves. 

Regidoria  
de Joventut

Aules d’estudi a Casablanca

Coneixem el SAFAD? 

Aprofitem aquest espai també per fer difusió 
del SAFAD. El Servei d’Assessorament Familiar 
sobre Alcohol i altres Drogues (SAFAD) és un 
servei presencial d’informació, orientació i asses-
sorament sobre qualsevol dubte o problemàtica 
que tingui relació amb el consum d’alcohol i/o 
d’altres drogues.

Està dirigit a totes les persones, especialment a 
joves i també a famílies que estiguin passant per 
alguna situació problemàtica de consum amb el 
seu fill o filla o que, simplement, vulguin tenir 
més informació sobre el consum de drogues. 
Al SAFAD es fa un abordatge familiar i educa-
tiu, informació sobre riscos, programa de san-
cions administratives especialment amb menors 
d’edat… 

A més a més és un servei públic, anònim i gratuït. 
És per aquests motius que recomanem que, com 
a jove o bé com a familiar, amic i/o company, si 
tens algun dubte sobre les drogues i/o la rela-
ció que està establint algú que estimes amb el 
consum, si hi ha alguna sanció administrativa pel 
mig…, no dubtis a contactar-hi (cita prèvia als 
matins trucant al 93 118 40 05). 

Nova pàgina web Dinamo
Des de fa uns mesos s’ha posat en marxa la nova pàgina web 
de la Dinamo (Servei Comarcal de Joventut). A la pàgina web 
es poden realitzar les inscripcions als diversos cursos que 
es fan durant l’any a la comarca, trobar informació sobre les 
diferents assessories, l’Acadèmica, Habitatge i de Mobilitat In-
ternacional, carnets i certificats de professionalitat…

Tota la informació en matèria de joventut (serveis, asses-
sories, prestacions…), la podreu trobar en aquest link:  
www.dinamo.cat.

Enguany els cursos que organitza el Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès per als mesos vinents són:

26-29 març: 

Curs de premonitors a Torrelavit

9 abril-14 maig:

Curs de youtuber a Sant Sadurní

Cursos
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Regidoria de 
Participació 
Ciutadana

Taller de comunicació digital  
amb WordPress per a entitats

La Regidoria de Participació Ciuta-
dana de Subirats va presentar l’any 
passat el Portal d’entitats de Subi-
rats, una eina per donar a conèixer 
la realitat associativa del municipi 
i oferir, alhora, informació actualit-
zada i recursos d’interès adreçats 
a les entitats ciutadanes i sense 
ànim de lucre. 

El Portal d’entitats de Subirats 
posa a l’abast de totes les enti-
tats del municipi la possibilitat 
de crear i dissenyar el seu propi 
web amb la plataforma WordPress 
de la Diputació de Barcelona, que 
ofereix un ventall de funcionalitats 
per optimitzar la comunicació 2.0 
aprofitant vinculacions amb xarxes 
socials. 

Amb l’objectiu que les entitats 
aprenguin a crear i dissenyar el 
seu web dins el projecte del Portal 
d’entitats, es va organitzar els dies 
17 de febrer i 3 de març un taller 

gratuït al qual van assistir repre-
sentants de deu entitats. 

Les entitats de Subirats poden ad-
herir-se al projecte en qualsevol 

moment adreçant-se a l’Ajunta-
ment. 

Visita el Portal d’entitats de Subi-
rats: http://entitats.subirats.cat/

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 discapaci-
tat, amb problemes de mobilitat o persones grans 
amb dependència per desplaçar-se a serveis socials 
d’atenció especialitzada (centre de dia i hospital de 
dia).

•  Per a persones amb discapacitat o amb grau de de-
pendència reconegut, que requereixin transport per 

desplaçar-se a serveis socials d’atenció especialitza-
da (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’Ajunta-
ment 93 899 30 11.

El termini de presentació de les sol·licituds té validesa 
durant tot l’any 2018.

Regidoria 
de Benestar 
Social

Convocatòria d’ajuts per al transport  
a centre de dia 2018
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Apropa’t a la Diversitat
El projecte “Apropa’t a la Diversi-
tat” de la Diputació de Barcelona es 
va iniciar l’any 2013 principalment 
a quatre municipis de la comarca de 
l’Alt Penedès, amb l’objectiu de crear 
un espai per a persones immigrades, 
de treball conjunt amb l’escola, ser-
vei sanitari local, joventut, instituts…, 
crear algun espai de traducció pun-
tual i de mediació familiar. També ha 
estat important per poder treballar 
conflictes intergeneracionals i donar 
suport als serveis socials bàsics en 
l’atenció a la interculturalitat.

Actualment, aquest projecte funciona 
a sis municipis, un dels quals és Subi-
rats. La dinamitzadora que ho porta 
és l’Asmae Abriouel i hi presta un ser-
vei de quatre hores setmanals. Unes 
de les tasques que realitza són: 

•  Millorar la integració de les perso-
nes immigrades al municipi creant 
xarxa social.

•  Realitzar entrevistes individuals i 
grupals amb població immigrada.

•  Intervenir com a traductora i medi-
adora intercultural al servei social 
bàsic i a les escoles.

•  Crear diversos tallers i xerrades in-
formatives respecte a l’àmbit edu-
catiu.

Aquestes són les pròximes activitats i 
tallers, a l’Escola El Montcau d’Ordal:

•  El 12 d’abril: Taller “Ampolla de la 
calma”, dirigit als alumnes d’educa-
ció infantil i cicle inicial.

•  El 17 d’abril: Taller “Roses de xut-
xes”, dirigit als alumnes de cicle 
superior.

•  El 26 d’abril: Xerrada “El racisme i 
l’assetjament escolar”, dirigida als 
alumnes de cicles mitjà i superior.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de 
la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial, té previst de publicar una convocatòria d’ajuts 
a la reforma de plataformes elevadores per a aquest 
any 2018, arran de la darrera normativa d’aplicació a 
les plataformes elevadores que obliga a reformar-les 
i adaptar-les a la Directiva de màquines (Directiva 
2006/42/CE) per incrementar-ne la seguretat.

Aquest tipus d’aparells elevadors s’utilitzen fonamen-
talment per a la mobilitat vertical en l’àmbit domès-
tic en llars amb més d’una planta. Per tant, consisteix 
una eina d’ajuda essencial per a l’accessibilitat diària 
d’aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda 
o són usuàries de cadira de rodes. S’ha constatat que 
una part del col·lectiu de persones usuàries d’aques-

tes plataformes es troben en situació de vulnerabilitat 
econòmica. Per tant, la Generalitat de Catalunya ha 
considerat adient ajudar econòmicament aquest col-
lectiu, afrontant els costos de la reforma d’aquests 
aparells mitjançant una subvenció.

En cas de dubtes i per a qualsevol informació addi-
cional, us podeu adreçar a la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Co-
neixement, al telèfon 93 228 57 57 o al correu elec-
trònic: bustia_ssi.emo@gencat.cat.

Convocatòria d’ajuts per millorar la seguretat  
de les plataformes elevadores dels habitatges  

de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat 
econòmica
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El diumenge 8 d’abril vinent tindrà lloc la sisena edició 
de la cursa Correbocs d’Ordal. Enguany, com a novetat, 
l’organització ha configurat dos circuits amb un format 
més obert i participatiu per a tothom qui vulgui iniciar-se 
en les curses de muntanya.

El primer recorregut serà de 14 quilòmetres, amb un 
desnivell positiu de 500 metres, travessant boscos, cor-
riols i passant per dos cims com el pic del Forrellac i el 
Montcau.

D’altra banda, l’organització ha preparat un circuit de 7 
quilòmetres que, amb un desnivell positiu de 100 me-
tres, el converteix en una cursa planera, ràpida i ideal 
per gaudir de l’entorn natural de les muntanyes d’Ordal.

Com cada any, la inscripció a la cursa inclou la bossa del 
corredor amb samarreta tècnica, esmorzar de cafè i coca 
a l’inici i botifarrada per a tothom en acabar.

Les inscripcions ja estan obertes fins al dijous dia 5 
d’abril del 2018 a la pàgina web: www.correbocs.com.

Rubèn Caballero González, de 8 anys i veí de la 
urbanització de Can Rossell, es va proclamar el 
2017 campió de Catalunya i campió de la Copa 
Catalana de Ciclocròs en la categoria benjamina 
de segon any.

Rubèn va començar a competir en aquesta moda-
litat als 6 anys. El ciclocròs és una disciplina en la 
qual els participants durant un temps determinat 
han de fer el màxim nombre de voltes en un cir-
cuit tancat amb una sèrie d’obstacles, naturals o 
artificials. 

Actualment, el 2018, està participant en la copa 
catalana de mountain bike en categoria benjamina, 
i en el proper campionat de Catalunya de ciclocròs 
participarà en la categoria de principiant. El Rubèn 
entrena i corre per l’equip Pansalud de la Núria Es-
pinosa, una coneguda corredora de l’elit femenina, 
guanyadora de moltes curses.

Des de la Regidoria d’Esports volem felicitar el 
nostre jove veí per l’èxit aconseguit i animar-lo a 
continuar amb la seva passió perquè aquest sigui 
el principi d’una llarga carrera plena d’èxits.

Regidoria 
d’Esports

Rubèn Caballero,  
campió de Catalunya i campió  

de la Copa Catalana de Ciclocròs

Correbocs 6
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El 5 de desembre en Martí 
Simó i Solé ens va deixar. En 
Martí era jugador de l’equip 
d’infantils de futbol. Juga-
dor del mig del camp, per 
la banda esquerra, amb una 
excel·lent arribada a por-
teria, lluitador, amb nervi, 
amb caràcter, molt “amic” 
dels àrbitres. 

El dia 8 els companys de 
l’equip van voler assistir i 
participar en el comiat que 
li van fer al tanatori de Vi-
lafranca. A la foto es pot 
veure la samarreta d’home-
natge feta a iniciativa dels 
seus companys. Els juga-
dors també van entregar 
una samarreta signada per 
tots a la seva mare, l’Imma 
Solé.

Volem donar el nostre més 
sentit condol a la seva 
germana, la Clàudia, al 
seu pare, en Raul, i l’Imma 
(fundadora i membre de la 
Junta). Fem extensiu el con-
dol a tota la família que en 
Martí té a Sant Pau d’Ordal.

Martí, quan els teus com-
panys facin un gol, et bus-
caran per allà dalt. Ja vin-
dràs a veure els partits. Una 
abraçada de tot el Club Es-
portiu Subirats.

Informació facilitada per 
la Unió Esportiva Subirats

Explotació de les piscines municipals  
per a la temporada de bany 2018 

Durant aquest mes de març s’han publicitat les bases per a l’adjudicació, mitjançant concurs públic, de cadascuna 
de les piscines municipals de Sant Pau d’Ordal i Ordal, i dels bars que hi ha a cada recinte per a la temporada de 
bany d’estiu 2018, prorrogable a la temporada d’estiu 2019. 

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

A la pàgina www.subirats.cat trobareu les dates per realitzar la presentació de la documentació i els barems de 
puntuació.

Una abraçada, Martí
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Inici del període de preinscripció  
de les llars d’infants municipals

Les famílies amb infants nascuts els anys 2016, 2017 i 2018 poden preinscriure els seus fills i filles a les llars 
d’infants de Subirats del 7 al 18 de maig.

Per participar en la preinscripció, caldrà lliurar la sol·licitud i la documentació que es requereix a l’Ajuntament 
de Subirats en l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dissabtes de 9 a 13 hores).

de Governs Locals 2016-2019”. 
Aquesta persona presta tasques 
de suport administratiu a les ofici-
nes de l’Ajuntament.

D’altra banda l’Ajuntament de 
Subirats també ha signat un con-
veni de col·laboració amb el Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès per 
portar a terme el projecte SUPORT 
MUNICIPIS, inclòs en el programa 

Regidoria  
de Promoció 
Econòmica

Pla d’Ocupació 2018

L’Ajuntament de Subirats ha con-
tractat una persona dins del Pla 
d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Subirats 2017-2018. Aquesta 
contractació estarà íntegrament 
subvencionada per la Diputació de 
Barcelona, dins el “Programa com-
plementari de foment de l’Ocupa-
ció i de suport a la integració so-
cial” en el marc del Pla de “Xarxa 

de treball i formació en el marc de 
la resolució TSF/2162/2017, d’1 
de setembre. 

Aquest projecte ens ha portat a 
Subirats dues persones per pres-
tar serveis a la brigada municipal, 
contractades i pagades íntegra-
ment pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.

Des de la Regidoria d’Ensenyament, amb motiu de l’inici de la preinscripció per al curs 2018-2019, s’ha organit-
zat la jornada de portes obertes a les llars d’infants municipals que es durà a terme el dissabte 14 d’abril d’11 
a 13 hores. 

Les portes obertes s’organitzen amb l’objectiu que pares i mares puguin visitar les instal·lacions i coneguin, de 
la mà de les mestres, el projecte educatiu de les llars del municipi.

Regidoria 
d’Ensenyament

Portes obertes  
a les llars d’infants municipals

LLAR D’INFANTS ELS PARDALS
Direcció: Carme Ros

C/ del Pi, 1 - Ordal - T. 93 817 91 32

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/núm. - Lavern - T. 93 899 42 11
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Racó de les Llars

Llars d’infants de Subirats
L’infant aprèn a través dels sen-
tits, s’obre pas al món jugant i 
experimentant, provant i com-
provant. El medi on viu el nen 
està ple de fonts de llumino-
sitat, tant de llum natural com 
d’artificial. Si des de petit està 
immers en un ambient ric d’estí-
muls, tindrà moltes possibilitats 
d’establir interaccions amb el 
món que l’envolta i de desenvo-
lupar les seves capacitats.

A les llars d’infants de Subirats 
tenim el privilegi d’estar en 
un entorn que ens ofereix una 
excel·lent lluminositat natural i 
ens permet observar als infants 
meravellar-se per les ombres, o 
pels reflexos del sol que projec-
ten llums i transparències. 

És per això que hem volgut 
aprofundir en el món de la pe-
dagogia de la llum i hem incor-
porat a les nostres llars la taula 
de llum. És una proposta que 
té com a finalitat la descoberta 
de l’entorn social i natural. Els 
infants experimenten lliurement 
amb els materials presentats 
per les educadores.

Els infants, gràcies a aquestes 
activitats, tenen una experiència 
directa amb la foscor i, alhora, 
poden gaudir de les diferents 
sensacions.

Les taules de llum permeten 
crear un espai d’aprenentatge 
atractiu i acollidor que anima 
els nens a participar en acti-
vitats d’aprenentatge a través 
del joc sense que ni tan sols se 
n’adonin.

Són una excel·lent font d’infor-
mació multisensorial, en què la 
via visual cobra especial pro-
tagonisme. Els nens se senten 
atrets naturalment cap a la llum 
del panell i, sovint, es calmen 
amb l’estimulació visual mentre 
exploren un objecte. 

I és així com la llum, quelcom 
tan científic i natural, es conver-
teix en art i joc.
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Racó de les Escoles

Els nens i les nenes de l’escola El Montcau, del dia 5 
al 9 de febrer, hem celebrat el carnaval. El dilluns, els 
alumnes de cinquè i sisè vam anunciar les manies.

L’endemà dimarts vam venir a l’escola amb pijama, 
sabatilles i despentinats. Si algun nen o nena no ho 
portava, els de sisè els pintàvem la cara. Aquell dia 
tots teníem son.

El dimecres havíem de venir amb la roba interior per 
fora, semblàvem Superman.

El dijous, amb un pentinat original havíem de venir. 
Alguns portaven crestes, altres perruques, hi havia qui 
portava trenes o el cabell pintat. Tots vam anar es-
plèndids. Com que era dijous gras, vam esmorzar la 
tradicional botifarra d’ou amb pa. Gràcies a Ca l’Este-
vet vam tastar-ne de molts tipus. Les que més ens van 

agradar eren la de pizza, la de macarrons i la de bacó 
amb formatge.

El divendres al migdia vam fer el dinar de carnaval, per 
això a l’escola si van quedar més nens del compte. A 
la tarda vam fer la rua de carnaval. Tots anàvem dis-
fressats d’alguna cosa relacionada amb la música. Els 
de la llar i infantil anaven de xilòfons, els d’inicial ana-
ven de banda de música, els de cicle mitjà anaven de 
Wolfgang Amadeus Mozart i els de cicle superior anà-
vem de batucada. Quan tots anàvem ben disfressats 
vam sortir al carrer per començar la rua. Vam fer una 
volta pel poble lluint les nostres disfresses. Quan vam 
arribar a la pista, vam col·locar les banderes a canvi 
d’una bossa de confeti que després vam fer servir per 
fer una guerra. Tot seguit i per concloure la jornada, 
l’AMPA ens va convidar a una xocolatada.

Alumnes de cicle superior

Escola El Montcau: el carnaval

La setmana del 2 al 9 de febrer l’escola Sant Jordi de 
Sant Pau d’Ordal van celebrar el Carnestoltes. Durant 
aquesta setmana el centre es va omplir de colors i van 
regnar la bogeria, la gresca i la xerinola.

Quan van arribar el Carnestoltes i el seu seguici, van 
venir fent una mena de rua. Els ajudants tocaven ins-
truments i el Carnestoltes es tocava el seu cul gros. 

Després ens va cantar unes nyacres que explicaven les 
consignes de com havíem d’anar disfressats cada dia. 
Les nyacres són una mena de cançó improvisada que 
sempre porta el mateix ritme.

Seguint les indicacions del Carnestoltes, tota la set-
mana vam anar disfressats. El dilluns tots vam anar 
a l’escola amb pijama, el dimarts amb un pentinat 

Carnaval a l’escola Sant Jordi
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El 20 de desembre l’Oriol Barri va venir a l’escola per 
realitzar una xerrada i un petit concert, tot lligant el 
projecte de Tallers d’Art “un món per a les persones” 
amb el projecte dels refugiats que els alumnes de pri-
mària han treballat durant el segon trimestre.

La xerrada, la va realitzar als grups de cicle mitjà i su-
perior. Durant aquesta, els alumnes van poder sentir, 
de primera mà, la seva experiència com a voluntari 
en un camp de refugiats de Vasilika, a Grècia. Va ser 
molt interessant i enriquidora per a tots, ja que van 
poder parlar i compartir una estona amb algú que ha 

vist i viscut situacions desesperades. Alhora va ser un 
aprenentatge impressionant, va ajudar els alumnes a 
valorar i entendre una mica més tot el que està pas-
sant a Europa amb els refugiats.

Després de la xerrada amb els grans de l’escola, va 
anar amb els petits i van poder parlar, cantar i pregun-
tar un munt de coses a l’Oriol.

Per tancar la jornada, l’Oriol va fer un petit concert, 
amb els alumnes i les famílies de l’escola. Vam cantar 
plegats la cançó Un món per a les persones.

Visita de l’Oriol Barri a l’escola Subirats

“boig”, el dimecres semblàvem penjadors, amb tants 
complements, el dijous tots anàvem amb gorra i ulle-
res de sol, perquè s’havia d’anar d’estiu, i el divendres 
tots negres perquè la cinta o barret destaqués. Cada 
cicle portava una cinta o un barret amb alguna cosa 
enganxada, que tenia relació amb el pas del temps. 
Educació infantil i cicle inicial representaven el passat, 
cicle mitjà el present i cicle superior el futur.

El dijous gras és un dia en què mengem coses com 
coca de llardons, botifarra, truita..., perquè després de 
la setmana de carnaval ve la quaresma, que és una 
temporada en la qual no es podia menjar carn, per 
això el dijous gras es menja tant de greix.

Aquest any no vam anar a cal Mata del Racó a esmor-
zar, perquè hi havia perill que nevés. 

El divendres al matí vam anar, per grups, a fer una 
gimcana preparada pels nens i nenes de cicle supe-

rior. Les proves de la gimcana estaven repartides per 
tot el poble. Els nens i les nenes, des de P3 fins 4t, 
es van separar per grups de 8 o 9 persones i havien 
d’anar fent les proves que havien preparat. Cada prova 
consistia a fer coses diferents, fàcils o una mica més 
difícils segons l’edat, ja que hi havia nens petits. N’hi 
havia de molt divertides, com la de menjar pomes o 
galetes “filipinos” penjades d’un fil, o la de la caixa 
misteriosa... Després de cada prova un o més del grup 
s’havien de pintar algun lloc de la cara.

El divendres a la tarda vam fer la festa grossa i va 
venir el Carnestoltes a veure-la. Vam anar sortint nens 
i nenes de cada cicle ensenyant les nostres gorres i 
després cada grup va cantar les seves nyacres. Per 
acabar la festa, vam posar música i vam ballar tots 
junts.

Informació facilitada  
pels nens i les nenes de cicle superior 
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Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista Tot Subirats trobareu la descripció d’un bé del nos-
tre patrimoni cultural.

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

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

Regidoria de
Cultura

Església de Sant Joan Sesrovires

UBICACIÓ

Ubicació: Al nucli de  
Torre-ramona, al cementiri
Àmbit: Patrimoni immoble 
Tipologia: Edifici
Ús actual: Religiós
Titularitat: Privada

CLASSIFICACIÓ

Estil: Medieval
Segle: XII 
Estat de conservació: Bo

DESCRIPCIÓ

Església d’una nau, coberta amb 
volta de canó, de perfil semicir-
cular, que arrenca d’una cornisa 
motllurada. La capçalera, a llevant, 
presenta un absis semicircular, 
lleugerament atalussat, amb una 
finestra al centre d’una sola es-
queixada, paredada. L’absis està 
precedit per un tram presbiteral; 
tot aquest sector de l’edifici pre-
senta, sobre el parament original, 
un segon tram arrebossat que su-
porta la teulada, i que presenta 
tres finestres molt estretes a ma-
nera d’espitlleres.

A la façana nord s’obre la porta 
d’accés al temple, en arc de mig 
punt, prop de l’angle sud-oest. A 
la façana sud es pot observar una 
finestra, reformada. Aquesta faça-
na queda tancada pel baluard del 
cementiri. A la façana oest es pot 
observar un ull de bou, també molt 
alterat, sota del campanar d’es-
padanya de dos ulls, que corona 
aquesta façana. Darrere de l’espa-
danya s’ha construït més moder-
nament una teulada que permet 
accedir al campanar. El campanar, 

(continua a la següent pàgina)
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El mes de gener passat es va presentar a Sant Llorenç 
d’Hortons el programa del Barnasants Penedès 2018, que 
un any més se celebra de forma conjunta als municipis de 
Subirats, Sant Llorenç d’Hortons i Gelida.

Per tercer any consecutiu Subirats ha acollit un dels con-
certs de la programació del Barnasants Penedès, concreta-
ment el de la cantautora Rusó Sala, al Centre Agrícola de 
Sant Pau d’Ordal.

Rusó Sala va fer un recorregut per la seva discografia. La 
Mediterrània feta cançó és l’aprofundiment musical que 
l’empordanesa defensa en un recital especial per al festival 
Barnasants.

La cantautora treballa en el seu quart disc amb el percussi-
onista Aleix Tobias i la multiinstrumentista Miriam Encinas 
Laffitte. Enmig del procés creatiu farà una parada per fer 
balanç de la seva discografia amb la cançó d’autor: Ciutat 
imaginària (autoeditada, 2009), Mar endins (Blue Moon, 
2013) i Fil de coure (Microscopi, 2015).

que fa 10 m d’alçada, té una cam-
pana de 25 cm, que no presenta 
cap inscripció.

L’edifici va quedar molt reformat 
amb l’afegitó d’una capella a l’an-
gle nord-est, així com amb el so-
brealçament de tota l’església, i la 
decoració interior, que amaga l’ori-
ginal, de la qual tan sols es veu la 
motllura, de quart de volta d’esfe-
ra, que formava el ràfec primigeni 
de la coberta de l’absis, i part dels 
paraments exteriors, on s’observa 
un parament de carreus irregulars, 
ben disposats, amb filades verti-
cals i juntes encintades, que con-
fereixen a l’edifici un aspecte de 
grans proporcions, però de tecno-
logia i detalls arcaïtzants.

Al fons de la nau hi ha el cor, amb 
una escala de cargol al lateral.

Observacions 
Al fossar parroquial que hi ha al 
costat de l’església només s’enter-
ren els veïns de Sant Joan.
Aquesta església també s’anome-
na església de Torre-ramona.

HISTÒRIA

L’edifici que ens ha arribat data del 
segle XII, però existiria ja l’any 917. 
El primer esment documental clar 
de l’església data de l’any 1325, 
en la concessió de sepultura ator-

gada pel bisbe Ponç de Gualba a 
Berenguer de Corbins al cementiri 
de l’església de Sant Joan, sufra-
gània de la parròquia de Sant Pere 
de Subirats des del segle XIII. Sem-
bla que els feligresos de Sant Joan 
es negaven a pujar a l’església de 
Sant Pere del Castell de Subirats a 
escoltar la missa en les festivitats, 
tal com era costum. Berenguer 
de Corbins, per tal de solucionar 
aquesta situació, hi fundà un bene-
fici per a l’església de Sant Joan en 
honor de Sant Jaume i manà cons-
truir una capella amb altar per a la 
veneració del sant. El bisbe Font, 
com a recompensa, li va concedir 
el dret a sepultura l’any 1325.

En una visita pastoral de 1414, es 
diu que mai no hi ha hagut a l’es-
glésia les fonts baptismals ni la sa-
gristia; en canvi, es notifica la pre-
sència del sagrari. Pocs anys més 
tard, el 1438, el sagrari es retira, 
ja que no hi viu cap prevere.

L’any 1930, la rectoria es trobava 
en un estat ruïnós, cosa que pro-
vocà que el rector s’instal·lés a la 
Torre-ramona. És en aquest mo-
ment quan Sant Joan va perdre les 
seves funcions parroquials, tot i 
que va seguir essent sufragània de 
Sant Pere del Castell de Subirats. 
Quan es va restaurar l’església 
castellera, Sant Joan perdé aquest 
privilegi, i ara resta tancada gaire-
bé tot l’any.

Festival Barnasants a Subirats
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Com ja és tradició al nostre munici-
pi, el dia 5 de gener van arribar Ses 
Majestats els Reis d’Orient als nos-
tres pobles, carregats de regals per 
a tots els infants. Alguns anaven amb 
carruatges de cavalls i altres amb llu-
ïdes carrosses. Des del consistori els 
van fer entrega de la clau mestra que 
obre les portes de totes les llars de 
Subirats. Durant les cavalcades, els 
infants, amb els cors plens d’il·lusió, 
van poder saludar-los, recollir cara-
mels i fer-se fotografies amb ells. Un 
any més, donem les gràcies a les co-
missions de Reis dels diferents nuclis 
de Subirats per la tasca feta.

Cavalcades de Reis a Subirats
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Regidoria  
de Gent Gran

L’estimulació cognitiva en forma  
a Sant Pau d’Ordal

Aquest gener va començar a Sant 
Pau d’Ordal un nou curs d’estimu-
lació cognitiva, adreçat a persones 
a partir de 60 anys i dirigit per la 
Carme Massana, veïna del mateix 
nucli i amb llarga experiència en 
tallers d’estimulació cognitiva i 
memòria. El grup, limitat a 15 per-
sones, està ple però s’ha obert una 
llista d’espera per a les persones 
interessades. Així mateix, el Grup 
Interdisciplinari Millorant Capaci-
tats Mentals, amb la participació 
de la doctora Àngels Cererols, la 
periodista i escoltadora Montse 
Bueno, i el musicoterapeuta Oriol 
Vallès, ha dirigit aquest trimestre 
les sessions d’estimulació cogniti-
va a Can Batista i a Can Rossell, 
enfortint el treball que es fa durant 
tot el curs. 

Curs d’smartphone, perquè ningú no neix ensenyat
El 8 i el 15 de febrer passats, la Fundació Pere 
Tarrés va impartir un curs d’iniciació a l’ús de 
telèfons intel·ligents adreçat a persones de 
més de 55 anys. Les 18 places es van exhaurir 
ràpidament, i la Regidoria de Gent Gran i la 
Regidoria d’Igualtat estan treballant per mirar 
d’ampliar la formació. D’una banda, es volen fer 
nous cursos de nivell bàsic per apropar aques-
ta tecnologia a nous usuaris, especialment a 
dones grans, i d’altra banda, s’oferiran cursos 
de nivells més avançats per a les persones que 
ja hagin participat en el curs de nivell bàsic. 
L’oferta s’anirà publicant a les cartelleres i a 
la pàgina web de l’Ajuntament. Seran sempre 
gratuïts i amb places limitades. 

Visita dels veïns de Calldetenes a Subirats
El dijous 26 d’abril un grup de veïns del casal de la gent 
gran de Calldetenes visitaran Subirats. Al matí es farà una 
visita al Castell i al migdia, un dinar conjunt amb les per-
sones grans del municipi que vulguin participar en la tro-
bada i fer d’amfitrions. Per participar-hi, caldrà inscriure’s 
a l’Ajuntament a partir del 18 de març. Cadascú es pagarà 
el dinar i l’Ajuntament facilitarà el transport amb autocar. 

De cara a la tardor s’organitzarà una sortida a Calldetenes 
per completar l’intercanvi. Amb aquesta activitat, la Regi-
doria de Gent Gran recupera un projecte que anys enrere 
havia encapçalat en nom de la Diputació de Barcelona i 
que ara l’Ajuntament fa seu amb la voluntat de promoure 
un intercanvi anual. 
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Xerrada-exposició sobre safareigs  
a càrrec de Rosa Vendrell Miret

En el marc del Dia internacional de 
les dones, la Regidoria d’Igualtat de 
Subirats va organitzar una xerrada-ex-
posició sobre els safareigs i les feines 
de rentar la roba, titulada Memòries 
líquides. Veus des dels safareigs. Un 
homenatge i un record a les tasques 
moltes vegades invisibles i gens valo-
rades de les dones en el manteniment 
de la salut i el benestar de les famílies 
en èpoques dures i sense comoditats.

L’activitat, a càrrec de Rosa Vendrell, 
es va fer el 10 de març a l’Ateneu 
Agrícola de Lavern. 

Aquesta activitat va comptar amb tes-
timonis de dones que han rentat la 
roba a les basses, als torrents o als 
safareigs; una exposició puntual de 
coves, sabons, picadors i altres estris; 
referències literàries, a més de foto-
grafies i vídeos de recreacions de les 
feines de rentar. Safareig ubicat al nucli del Rebato

El diumenge 11 de febrer es va realitzar un taller forma-
tiu de teatre social en matèria de gènere, fruit de la col-
laboració entre l’Esplai Sol Naixent i el Servei de Joventut 
de Subirats. Era una proposta en la qual feia molts mesos 
que treballàvem, entenen que la perspectiva de gènere és 
una temàtica que està a l’ordre del dia en el món educatiu 
i que és especialment important que els monitors disposin 
d’eines per afrontar aquesta tasca. Especialment, els moni-
tors d’esplai, que es troben en un dels contextos educatius 
més pròxim als infants i joves. 

El taller es va obrir també a altres persones que volguessin 
participar-hi, especialment a agents de l’àmbit educatiu, 
per l’enfocament que se li va donar. Es va realitzar de la mà 
de la cooperativa Nus Teatre, amb la qual tant l’Esplai com 
el Servei de Joventut ja havien col·laborat alguna vegada. 

Hi van participar joves de 20 a 28 anys d’arreu de Subi-
rats. El taller va ser molt profitós i va permetre treballar 
la perspectiva de gènere a través de la metodologia del 
teatre social, aportant coneixements i també estratègies 
perquè després aquests joves les puguin aplicar en el seu 
context educatiu. 

Regidoria  
d’Igualtat i 
Ciutadania

Taller formatiu de teatre social. 
Prevenció i apoderament envers  

la violència de gènere entre infants  
i joves
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Des de l’àrea de Comunicació s’està treballant en el 
redisseny del logotip de l’Ajuntament de Subirats i en 
la creació d’un manual d’identitat visual que reculli els 
elements gràfics i les seves normes d’aplicació, a fi 
efecte que serveixi com a eina eficaç per controlar tots 
aquells aspectes que permeten garantir la coherència 
de la identitat visual de la corporació. 

L’objectiu principal d’aquesta proposta és aconseguir 
una comunicació més fluida i directa entre l’Ajunta-
ment i la ciutadania, millorar la convivència amb altres 
identitats visuals d’institucions superiors amb què col-
labora l’Ajuntament i adaptar-la al nou món digital.

El resultat d’aquest treball es podrà consultar aviat a 
la pàgina web de l’Ajuntament, www.subirats.cat.

Regidoria de 
Comunicació

Redisseny del logotip de l’Ajuntament

Regidoria  
de Turisme

Inici dels treballs del Pla Estratègic  
de Comunicació de Turisme Subirats

A finals de desembre, la Junta de 
Govern va aprovar el Pla Estratègic 
de Comunicació de Turisme Subi-
rats. Un pla que ha de servir per 
impulsar la promoció turística de 
Subirats i la col·laboració público-
privada, amb l’objectiu de dina-
mitzar conjuntament la promoció 
turística del territori.

El Pla Estratègic de Comunicació 
té tres fases que s’aniran imple-
mentant progressivament durant 

el 2018. Una primera fase, ja en 
curs, és una auditoria interna a 
nivell online i offline de la marca 
Subirats, Capital de la Vinya. En 
aquest punt, es demana l’opinió 
al voltant de la comunicació actu-
al del territori i de la marca Turis-
me Subirats a les empreses i als 
agents turístics del territori. Una 
segona fase serà la valoració de la 
informació obtinguda i crear una 
estratègica de comunicació a les 
xarxes socials, estandarditzada i 
sistemàtica, que servirà com a eina 

per al personal de l’àrea de Turis-
me Subirats. Finalment, la tercera 
fase serà l’elaboració d’una pro-
posta de millora completa i la seva 
posada en marxa.

L’empresa encarregada de dur 
a terme aquest nou pla és Giny 
Comunicació SL, una empresa ar-
relada al municipi i amb una gran 
experiència en l’àmbit de la comu-
nicació en general, i del Penedès 
en particular. 

Des de l’àrea de Comunicació s’ha 
activat el servei de missatgeria de 
Whatsapp per difondre missatges 
sobre temes relacionats amb l’agen-
da, els serveis públics, les subvenci-
ons, les bonificacions, incidències o 
altres temes d’interès municipal. 

El servei serà unidireccional i els 
usuaris no podran interactuar entre 
ells, ja que no es tracta d’un xat sinó 
d’un grup de difusió de missatges. 
L’Ajuntament no respondrà cap mis-
satge rebut a través d’aquest canal.

Per activar el servei: 

1.  Registreu-vos al formulari que tro-
bareu a la pàgina web de l’Ajun-
tament. 

Nou servei d’informació per WhatsApp  
de l’Ajuntament de Subirats

2.  Afegiu el número de l’Ajuntament 
al llistat de contactes, 682 612 
855, recomanem desar-lo amb un 
nom que sigui fàcil d’identificar, 
per exemple, Info Subirats.

Per deixar de rebre les informacions, 
només heu d’esborrar el número de 
mòbil de l’Ajuntament dels vostres 
contactes.

Si necessiteu ajuda per activar el ser-
vei, podeu dirigir-vos a l’Ajuntament 
en l’horari d’atenció al públic. 
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Sortida de prospecció per les muntanyes d’Ordal  
amb cotxe 4x4

El mes de gener, el tècnic de turisme i el gerent 
de l’empresa Stress & Adrenalina, i veí de Ca l’Avi, 
Carles Celma, van organitzar una sortida de pros-
pecció per l’entorn de la zona d’Ordal amb cotxe 
4x4. A la sortida de coneixement del territori es va 
convidar l’equip de govern de l’Ajuntament.

La sortida es va realitzar amb l’objectiu de fer valer 
el patrimoni de la zona de les muntanyes d’Ordal 
per al desenvolupament d’un tipus de turisme actiu 
i de natura. 

Aquesta tipologia de turisme, l’empresa Stress & 
Adrenalina la treballa amb il·lusió i professionalitat, 
i ofereixen experiències singulars pel Penedès. A 
Subirats tenen molt bones opcions i són coneixe-
dors del potencial per portar grups que gaudeixin 
del paisatge.

Durant la sortida es va visitar les Flandes dels Ca-
sots i espais bucòlics de les muntanyes d’Ordal, 
com avencs, barraques de pedra seca, forns de 
calçs i ponts. Durant la sortida es va anar creant 
el relat identitari i històric d’aquesta part del Pe-
nedès.

Aquestes línies de col·laboració público-privades 
tenen l’objectiu fomentar la creació i la promoció 
de producte de qualitat en la destinació turística 
de Subirats.

El mes de febrer el Consell de Turisme de Subirats es va reunir 
per presentar la memòria del 2017 i donar compte del pla 
d’acció de turisme 2018. Durant la reunió es ven intercanviar 
idees i es van generar noves propostes. Les resolucions que es 
prenen dins del Consell no són vinculants, però serveixen per 
orientar les polítiques en matèria de turisme i per assessorar 
el Govern municipal.

El Consell de Turisme de Subirats és un òrgan de participació 
amb representació del sector polític i de l’empresarial del mu-
nicipi, que es reuneix una vegada cada tres mesos per com-
partir idees i plantejar propostes que serveixin per millorar el 
sector turístic de Subirats. El presideix la regidora de Turisme 
i l’integren representants del sector turístic empresarial, re-
presentants de cada un dels grups municipals i responsables 
tècnics.

El Consell de Turisme va néixer durant l’any 2017 amb l’objec-
tiu de donar continuïtat a la bona feina feta des del Patronat 
Municipal de Turisme, dissolt a finals del 2016, i continuar 
treballant pel desenvolupament turístic de qualitat. 

Segona reunió del Consell de Turisme  
de Subirats d’ençà de la seva creació
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Com és tradicional a la primavera, l’Ajuntament de Subi-
rats convoca les famílies del municipi a participar a la 
festa Subirats en Flor. El diumenge 6 de maig, coincidint 
amb el dia de la Mare, de 10 a 13 hores, podreu recollir 
el vostre lot de flors a l’estació de tren de Lavern.

Amb aquest obsequi es contribueix a guarnir i embellir 
les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies del mu-
nicipi i es reconeix la dedicació i l’interès mostrats pels 
subiratencs i per les subiratenques per la cura del pai-

satge típicament penedesenc. Per fer-vos entrega del lot 
de flors corresponent a cada casa, els veïns heu d’omplir 
i retallar la butlleta d’inscripció que trobareu en aquest 
número de la revista d’informació municipal.

Amb motiu de la festa, l’àrea de Turisme de l’Ajunta-
ment, prepara un seguit d’activitats que podeu consultar 
al web de Turisme Subirats. Més informació a l’Oficina de 
Turisme de Subirats.

El 6 de maig, Subirats en Flor

A principis d’any, s’han donat a conèi-
xer les dades de les 437 enquestes 
fetes el 2017 a l’Oficina de Turisme 
de Subirats. Les dades obtingudes 
han permès conèixer els serveis i les 
informacions sol·licitades pels turis-
tes durant l’any passat, i es poden 
consultar en el document: Memòria 
Turisme Subirats 2017. 

Les dades faciliten l’anàlisi, on es veu 
que la motivació de la demanda ha 
estat pel cicloturisme, el turisme cul-
tural i l’enoturisme. Cal destacar el 

19% de les consultes enfocades a les 
rutes amb bicicleta, el 25% enfoca-
des a demanar informació del Castell 
de Subirats, i el 17% per a visites i 
activitats a cellers i caves. 

Unes altres dades a remarcar són, per 
una banda, que el 8,5% dels visitants 
enquestats pernoctaven al municipi, i 
la majoria venien en parella (34%). I 
per l’altra, la majoria dels usuaris de 
l’Oficina de Turisme eren catalans, 
més d’un 85%, seguit del 12% de 
visitants de parla anglesa. Per països, 

subratllen les consultes fetes per tu-
ristes del Regne Unit i els Estats Units 
d’Amèrica.

Les dades de les enquestes realitza-
des a l’Oficina de Turisme s’han reco-
llit a través del gestor estadístic de les 
oficines de turisme de Catalunya. Una 
eina dinàmica que és gestionada per 
la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya i que serveix 
per conèixer el comportament dels 
mercats turístics.

L’Oficina de Turisme de Subirats ha realitzat 437 
enquestes el 2017

CÒPIA NO VÀLIDA
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A través d’una col·laboració molt 
especial, enguany es crearà la 
imatge del Subirats Tasta’l en 
totes les especialitats de suport 
online i offline. L’Ajuntament de 
Subirats ha fet la petició a l’es-
cola municipal d’art Arsenal de 
Vilafranca del Penedès, perquè 
els alumnes de grau superior de 
l’àrea de comunicació gràfica i 
audiovisual elaborin la nova imat-
ge gràfica del Subirats Tasta’l, la 
mostra de vins, caves i productes 
de la terra.

En aquest sentit, el primer dia de 
l’inici de les classes del projecte fi 
de curs, el tècnic de turisme va vi-
sitar l’escola i va fer una xerrada-
presentació del Subirats Tasta’l 
als alumnes i al professorat.

Durant el mes de juny l’Ajunta-
ment de Subirats coneixerà les 
diferents propostes i idees elabo-
rades individualment pels alum-
nes i mitjançant el format de pre-
sentació s’exposaran i es trairà la 
imatge guanyadora.

Nova imatge gràfica  
del Subirats Tasta’l 

CÒPIA NO VÀLIDA
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Com va sent tradició any rere any, el 
16 de desembre es va realitzar una 
trobada per celebrar de forma con-
junta l’arribada de les festes de Nadal, 
que va comptar amb la participació 
de residents, familiars i treballadors 
de la residència. 

Representació dels pastorets 
Després de la benvinguda, els usua-
ris de la Residència Font Santa van 
representar Els pastorets, amb alguns 
dels participants caracteritzats que 
representaven alguns dels perso-
natges. A més, per amenitzar-ho, es 
van cantar un seguit de nadales que 
els familiars van poder entonar amb 
l’ajut dels cançoners.

Sorteig d’una panera solidària
Seguidament, es va organitzar el sor-
teig d’una panera de Nadal realitzada 
gràcies a les aportacions dels famili-
ars. Amb els diners recaptats amb la 
venda dels tiquets, es podran dur a 
terme les sortides setmanals a dife-
rents indrets de la comarca i es podrà 
comprar material d’interès comú per 
dur a terme les activitats del centre. 

Nadal a la Residència Casa Família El Cenacle

Trobada de Nadal a la Residència Font Santa

Piscolabis de cloenda

Després del sorteig de la panera, els 
familiars van poder recollir la foto de 
felicitació nadalenca que cada any 
els usuaris realitzen de forma perso-
nalitzada per a ells i observar, a tra-
vés de les fotografies exposades en 
murals, les activitats que s’han anat 
realitzant.

Finalment, es va acabar la jornada 
amb un pica-pica per a tots els assis-
tents. Aquest tipus de trobades guar-
den com a objectiu final mantenir els 
vincles familiars i que els residents se 
sentin valorats i ben integrats en la 
comunitat de la qual formen part.

Informació facilitada per la 
Residència Font Santa

Com sempre, el Nadal a la Casa 
Família El Cenacle ha estat molt 
entretingut. A més de fer les ce-
lebracions i els àpats tradicionals, 

també hem rebut visites i hem 
realitzat activitats variades i di-
vertides. Hem gaudit de diferents 
tallers de treballs manuals per de-

corar la residència, de cuina espe-
cial de Nadal i tardes de cinema 
amb pel·lícules nadalenques i balls 
i festa per acomiadar l’any 2017. 

El que més ens agrada d’aques-
ta època és rebre visites, sobre-
tot dels més petits. Els nens i les 
nenes de l’esplai Sol Naixent i de 
l’escola Montcau cada any que 
venen ens canten nadales més ma-
ques. La Coral de Torrelavit ens va 
fer un gran concert i sa majestat el 
rei Ros va venir a donar-nos els re-
gals personalment. Com cada any 
la gerència, l’equip i les persones 
que vivim a la Residència Casa Fa-
mília El Cenacle volem donar les 
gràcies a tothom que ens han visi-
tat aquest Nadal i desitjar a totes 
les persones del municipi un bon 
any 2018.

Informació facilitada  
per Residència Casa Família  

El Cenacle
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L’associació de gent gran de Subirats, el Subigran, ja té a 
punt les sortides de primavera. El 19 d’abril es farà una 
sortida al Montsec; el 19 de maig a la Selva; i el 16 de 
juny a Deltebre. Reserveu-vos la data i apunteu-vos-hi 
contactant amb els membres de la junta i col·laboradors 
dels nuclis. Actualment els representants són: Conxita Edo 
i Pere Olivella de Sant Pau; Agnès Vendrell d’Ordal; Carme 

Batet de Can Batista; Carme Mateu de Can Bas; Dolors 
Martí de Can Cartró; Rosa Bertran de Lavern; Arseni Alzina 
de Ca l’Avi; Cinta Querol de Casablanca; Pepita Llopart de 
Torre-ramona i el Rebato; Mercè Vilamós de Can Rossell. 

Informació facilitada per l’associació Subigran

8es Jornades de Recuperació  
de la Memòria Històrica a Subirats

Els dies 19, 20 i 21 de gener es 
van celebrar les anuals Jornades 
de Recuperació de la Memòria 
Històrica, organitzades pel Cen-
tre d’Estudis de Subirats amb la 
voluntat de mantenir vius en la 
memòria col·lectiva els fets del 
22 i el 23 de gener de 1939.

Enguany, el fil conductor va ser 
el desig d’homenatjar la tasca 
del conjunt de mestres de la Re-
pública, en la seva defensa d’uns 
ideals i uns valors encarnats en 
l’objectiu d’assolir una societat 
més igualitària, compromesa i 
competent. En aquest propòsit 
contextual, Joan M. Girona, mem-
bre del CESUB, ens presentava 
divendres el documental Maes-
tras de la República. 

El dissabte, a l’espai del Memori-
al de la Serra de Riés, es va dur 
a terme l’homenatge als soldats 
caiguts amb una lectura de poe-
mes i una ofrena de flors. 

L’acte de cloenda es dibuixava 
diumenge amb la ruta Última 
Defensa de Barcelona teatralit-
zada per recreadors i l’acte de 
descoberta d’una placa comme-
morativa en honor als mestres 
republicans, acte precedit per les 
intervencions de Montse Rubio, 
membre del CESUB, l’historiador 
Ernesto González, la periodista 
Rosa Vendrell, Àngels Buchaca, 
filla d’Elies Buchaca, mestre de 
Sant Pau entre 1934 i 1939, 
l’alcalde d’Olesa de Bonesvalls, 
Josep M. Tillo, i l’alcalde de Subi-
rats, Pere Pons. 

Informació facilitada  
pel Centre d’Estudis  

de Subirats

Sortides de primavera del Subigran
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2n Tast de Vins Ordalenc
El 2 de desembre l’Ateneu Ordalenc va 
engalanar la seva sala amb colors de tar-
dor per rebre i delectar una cinquantena 
de participants de totes les edats al 2n 
Tast de Vins Ordalenc. Vam aprendre a 
detectar i diferenciar els diferents sabors 
i les varietats del vi gràcies a les explica-
cions del Josep Raventós.

Taller de Robòtica
El 27 de gener els joves i els nens d’Or-
dal van poder gaudir d’un taller de ro-
bòtica on van aprendre a programar i fer 
funcionar el robot EVE-3. Els més petits 
van construir figures del Lego seguint les 
instruccions a través d’un ordinador por-
tàtil. Tots van gaudir d’una tarda diferent 
i constructiva.

Teatre a Ordal, El florido pensil,  
el 18 de març
El 18 de març que ve, a la Sala del Teatre 
de l’Ateneu Ordalenc, a les 19 h, es repre-
sentarà l’obra de teatre El florido pensil.

El florido pensill és una recreació del sis-
tema educatiu de la postguerra civil es-
panyola que s’identifica en la ideologia 
“NACIONALCATÒLICA”, fonamentada en 
la imposició de l’autoritat i l’adquisició ru-
tinària dels coneixements a base de me-
morització, sense permetre la més mínima 
crítica del sistema. És una història que en 
molts moments pot resultar còmica, però, 
que va marcar un gran nombre d’infants 
d’aquell temps.

No us la podeu perdre, és una obra còmi-
ca que agradarà tant a petits com a grans.

Properes activitats
•  Iniciació als balls de salsa (batxata, me-

rengue, txa-txa-txa, etc.).

•  Classes de pintura de la mà de l’Àngel 
Martínez.

•  Tast de botifarres.

•  Festa dels anys 80.

I moltes més! Si vols estar informat/da de 
les activitats de l’Ateneu Ordalenc, con-
tacta per mail a ateneuordalenc@hotmail.
com.

Informació facilitada per l’Ateneu 
Ordalenc 

Activitats de l’Ateneu Ordalenc
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A continuació esmentem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal. 

Si esteu interessats a consultar l’acta completa de les sessions del Ple, entreu al web municipal www.subirats.
cat. Trobareu aquesta informació a l’apartat “Acció de govern i normativa”.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  
EL 15 DE NOVEMBRE DE 2017

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries dels dies 
2 d’octubre, 4 d’octubre, 18 d’octubre i 25 d’octubre 
de 2017.
El regidor Amat Cantí sol·licita que en l’acta de la sessió 
del dia 4 d’octubre es faci una correcció i es faci constar 
de forma expressa la manifestació que va fer el seu grup 
de donar total suport a l’alcalde amb tot el que fa referèn-
cia al referèndum i si el criden a declarar. 
Tots els regidors aproven per unanimitat introduir 
aquesta correcció al redactat de l’acta del dia 4 d’octu-
bre, i aproven totes les actes per unanimitat. 

2.- Aprovar la modificació pressupostària 8/2017 de 
l’Ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT i PSC, i TRES ABSTENCIONS dels 
grups d’ERC i APS-CUP.

3.- Aprovar la valoració dels terrenys afectats per les 
obres de la separata del projecte d’urbanització la 
Muntanya Rodona.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Aprovar el protocol per a la prevenció, detecció 
i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, 
orientació sexual i/o identitat de gènere.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació, i s’aprova per UNANIMITAT. 

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcal-
de des de la darrera sessió plenària ordinària, des del 
núm. 423 fins al núm. 468, ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA  
EL 23 DE NOVEMBRE DE 2017

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electo-
rals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 
21 de desembre de 2017.
Tots els regidors es donen per assabentats. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA  
EL 18 DE DESEMBRE DE 2017

1.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a 
l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Subirats, les bases 
d’execució del Pressupost i la plantilla de personal de 
l’Ajuntament.
Un cop conclòs el debat, SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT i PSC, DUES ABSTENCIONS del 
grup d’ERC i TRES EN CONTRA del grup APS-CUP.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 9/2017 del 
pressupost general del 2017.
Un cop conclòs el debat, SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT i PSC, CINC ABSTENCIONS dels 
grups d’ERC i APS-CUP.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a l’aprovació 
inicial i aprovar provisionalment la modificació puntual 
del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del 
PAU-8 “Casablanca SUD” de Subirats. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

4.- Nomenar representants de la Corporació als òrgans 
col·legiats de diverses entitats i organismes en què 
participa l’Ajuntament.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació, i s’aprova per CINC VOTS A FAVOR, manifestats 
pel grup de PDeCAT, i SIS ABSTENCIONS dels grups 
PSC, ERC i APS-CUP.

5.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’ac-
tivitat privada al treballador municipal Amadeu Solé 
Gonzàlez.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació, i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT, PSC i ERC, i TRES ABSTENCIONS 
del grup APS-CUP.

6.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants 
del municipi de Subirats en data 1 de gener de 2017.
Tots els regidors es donen per assabentats. 

7.- Moció presentada pel grup municipal ERC de suport 
i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT per refermar 
el suport a l’escola catalana i al model de cohesió so-
cial que aquesta representa.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació, i s’aprova per UNANIMITAT, adherint-se tots 
els grups municipals a la moció. 
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Eleccions 21-D: respectar el resultat i 828 gràcies!
Les passades eleccions del 21 de desembre, en un clima 
d’intervenció total de les institucions catalanes per part 
de l’Estat espanyol i amb tot l’aparell mediàtic en contra 
i una participació mai vista a l’Estat, van donar com a 
resultat inequívoc la victòria de les forces que volem cons-
truir un nou país. Els catalans i les catalanes van escollir 
Puigdemont com a president de la Generalitat i cal exi-
gir que es respectin les voluntats sorgides de les urnes. Un 
cop més ens trobem davant d’un Estat autoritari i lluny de 
les democràcies europees.

No va ser possible una llista única per a afrontar aquests 
importants comicis, i per aquesta raó el PDeCAT va cedir 
la seva candidatura al president Puigdemont per fer una 
llista de país, Junts per Catalunya, amb gent de tots els 
àmbits i matisos ideològics, i poder recuperar allò que el 
155 ens ha pres. Estem orgullosos dels resultats obtin-
guts per aquesta llista, per haver renunciat al partit i haver 
posat per davant el president i el país.

Des d’aquí volem mostrar-nos molt agraïts als 828 vo-
tants de Junts per Catalunya a Subirats, així com a tots 
aquells qui van col·laborar amb la candidatura en els dies 
previs a les eleccions.

Per la llibertat i la dignitat de Catalunya  
i de les seves institucions
No deixarem de reclamar la Llibertat dels presos polítics: 
Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart, ni de donar suport als familiars i als membres del 
Govern a l’exili. I també suport als encausats per haver 
participat pacíficament i cívicament en el 9-N i l’1-O. Hem 
de recuperar ara les institucions i reconstruir tot el que ha 
desfet l’administració espanyola amb l’aplicació del 155. 
Constatem que la violència de tot tipus és el fracàs de la 
política.

Puigdemont, sent president, va ser destituït pel govern 
del PP, amb la complicitat del PSOE i de C’s. Després, en 
aplicació del 155, van convocar unes eleccions en què 
Puigdemont va ser el cap de llista de la primera força re-
publicana. Representa, doncs, la voluntat del poble. Això 
inclou: complir amb la voluntat democràtica dels catalans 
i mantenir la dignitat com a poble i de les seves instituci-
ons. Puigdemont ha de ser elegit president. Si primer és 
el país, entre el pragmatisme i la legitimitat democràtica, 
cal trobar una solució consensuada i vàlida, respectant la 
voluntat del poble.

Foragitar el 155
No podem deixar de tenir en compte les greus conse-
qüències que comporta l’article 155. La més immediata 
per a l’economia dels catalans és la pujada de gairebé el 
12% a la factura de l’aigua. Però no només això, la cultura 
d’aquest país està amenaçada per les mesures d’Hisenda 
que obliga a pagar l’IVA a totes les empreses i entitats 
culturals amb efectes retroactius, o també la congelació de 
les partides destinades a cobrir, amb la renda garantida, 
les necessitats dels col·lectius vulnerables.

I a més a més, en concret al Penedès, el 155 té greus 
efectes que de forma més o menys directa es van deixant 
sentir. Pel que fa a mesures per potenciar l’exportació del 
vi i del cava, suposa una greu retallada als fons destinats 
a aquesta finalitat.

I finalment, una de les reivindicacions històriques del ter-
ritori, i també del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre. La gestió de l’N-340 ha estat absolutament defici-
tària en els darrers anys, només objecte de promeses quan 
convenia electoralment. La senyora Dolors Montserrat, mi-
nistra de Sanitat, es va reunir amb alcaldes de municipis 
afectats per aquesta mala gestió, prometent-los solucions 
a curt termini. No només han estat promeses buides sinó 
que darrerament el delegat del govern, el Sr. Millo, i el Sr. 
Iñigo de la Serna, ministre de Foment, han coincidit a dir 
que ara no és el moment per les dificultats “administrati-
ves i financeres” per les quals passa el projecte.

El diputat Ferran Bel, del PDeCAT, ha defensat al Congrés 
la necessitat de repensar el trànsit de camions per l’N-340 
des de l’Ebre fins al Penedès. I, de fet, un estudi recent de 
la UPC avala la viabilitat de traslladar-los a l’AP-7 amb els 
peatges bonificats. La seguretat al volant i la riquesa del 
Penedès es posen en joc pel govern del Partit Popular, 
amb el suport de socialistes i Ciutadans.

A més, des del PDeCAT reivindiquem la defensa de la po-
lítica d’immersió lingüística, no volem que els nens i les 
nenes siguin separats per motiu de la llengua. L’escola 
catalana garanteix amb escreix el coneixement de les dues 
llengües, el català i el castellà, en acabar l’ensenyament 
obligatori.

Des de l’Ajuntament, seguirem treballant per una escola 
pública, de qualitat, integradora, innovadora i en català.
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Internet a Subirats
A Subirats, com a la majoria de municipis petits, tenim difi-
cultats per accedir a les noves tecnologies: l’accés a internet 
n’és un bon exemple. 

El problema és el de sempre, les empreses encarregades de 
fer arribar serveis com aquests a tots els habitants del munici-
pi només busquen treure el màxim benefici econòmic. Aquest 
és el preu que paguem per haver privatitzat Telefónica, una 
empresa pública amb el monopoli d’un sector tan important 
com el de les telecomunicacions. Ara ens trobem que si no hi 
ha una població potencial per fer arribar un servei, que pugui 
amortitzar el cost de la instal·lació de la línia, l’empresa se’n 
desentén. Per aquest motiu es prioritzen ciutats i poblacions 
grans i es deixen de banda nuclis petits i masies. 

En aquest context podem veure com les poblacions amb més 
cost per fer arribar internet queden al marge d’aquest servei. 
Com és el cas de les urbanitzacions, com Casablanca, i les 
masies. Per sort, hi ha empreses més petites que ofereixen el 
servei mitjançant receptors repartits pel municipi. Gràcies a 
aquesta opció s’ha pogut donar solucions a molts veïns, tot i 
que en algunes parts del municipi, per temes de cobertura, la 
qualitat de la connexió a internet acaba sent inferior a la que 
ofereix l’ADSL de la línia de Telefónica. I sense oblidar que 
part dels veïns han de pagar preus elevats per serveis com 
el 4G, ja que no tenen cap més opció per accedir a internet.

El mateix passa amb l’accés a la fibra òptica al nostre mu-
nicipi: mentre fa bastants anys que les poblacions amb més 
habitants del Penedès ja poden accedir a aquest servei, nos-
altres n’hem quedat al marge. I ens tornem a trobar amb el 
mateix inconvenient que ja hem comentat, ja que aquesta 
tecnologia requereix una nova instal·lació de línia arreu del 
municipi; amb el problema afegit que, en aquest cas, té un 
cost més elevat que la línia convencional. Aquesta tecnologia 
permet navegar per internet a unes velocitats molt superiors 
que l’ADSL. Això es tradueix en una millor qualitat a l’hora 
de compartir i descarregar arxius, reproducció d’àudio i vídeo 
de millor qualitat, etc. Ja que passa dels 10 Mb (que no són 
mai reals) de l’ADSL a, com a mínim, 20 Mb i fins a 100 Mb.

El 2012, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es va co-
mençar a plantejar un desplegament de fibra òptica per tota 
la comarca, entenent que és necessitat indispensable per a la 
petita i mitjana empresa i amb la intenció que arribés al 80% 
dels municipis. En aquell moment, la Generalitat va adjudicar 
el cablejat de la C-15 i l’AP-7 per fer arribar la fibra òptica als 
diferents municipis a Telefónica, que evidentment va priorit-
zar els nuclis grans.

Estem a 2018 i seguim sense notícies que aquesta prome-
sa es compleixi. Davant d’aquesta situació, hem vist que 
diferents grups de veïns s’han organitzat per recollir firmes 
i poder tenir una estimació de quants usuaris podrà tenir 
aquest servei. Amb l’objectiu que empreses més petites hi 
mostrin interès i d’aquesta manera evitar dependre de Te-

lefónica. Com el cas de les Cabanyes, on l’empresa Fibra Pe-
nedès se’n farà càrrec.

Ja fa anys que hem vist com l’accés a internet és un servei 
bàsic indispensable per a la majoria de persones. Per aquest 
motiu, és molt important tenir una bona qualitat d’aquest 
servei i garantir-ne l’accés a tothom. Des dels veïns, casals 
d’entitats i empreses, tots haurien de poder disposar d’un 
accés a un preu assequible. Entenem que al nostre municipi 
serà complicat pel nombre de nuclis i la seva distribució, però 
treballar perquè això es compleixi ha de ser una prioritat del 
nostre Ajuntament. 

No podem esperar que les grans empreses del sector tinguin 
iniciativa per resoldre aquesta situació, sabent del cert que 
no la tindran. La iniciativa ha de ser popular, els veïns i les 
veïnes hem de ser les que ens organitzem per assegurar que 
aquest servei pugui estar a l’abast de qualsevol que visqui a 
Subirats. Seria completament injust que hi hagués nuclis del 
municipi amb fibra òptica i altres sense accés a ADSL; per 
això és indispensable sumar iniciatives, des de Casablanca 
fins a Sant Pau d’Ordal.

No oblidem
A l’últim ple de l’Ajuntament de Subirats vam proposar de 
posar el nom d’1 d’Octubre a algun dels carrers sense nom 
del municipi. Va ser un fet històric per al nostre país i una 
data que hem de tenir sempre present. L’equip de govern va 
agafar el compromís de buscar diferents carrers del municipi 
que servissin per fer el canvi de nom.

En aquest mateix ple, vam recordar que durant unes setmanes 
hi va haver una pancarta que exigia llibertat per als presos 
polítics al balcó de l’Ajuntament, penjada pel CDR de Subi-
rats. Amb motiu de la celebració de les eleccions el 21-D es 
va retirar de forma permanent. Vam reclamar que es tornés a 
penjar i davant del fet que aquella pancarta estava malmesa, 
es va acordar fer-ne una de nova. Des de mitjans de febrer ja 
penja la nova pancarta per tenir present que l’Estat espanyol 
segresta persones i que seguirem lluitant per la llibertat dels 
nostres presos polítics.
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Volem fer un petit reconeixement al 
nostre president, privat de la seva lli-
bertat durant més de quatre mesos 
per la seva manera de pensar.

També tenim molt presents els Jordis i 
el Joaquim. I és per ells i per totes les 
persones que hem donat la cara i ens 
hem enfrontat a l’Estat espanyol que 
demanem fermesa i unitat. Veurem 
coses estranyes, però mai no havíem 
arribat tan lluny.

Ara més que mai necessitem formar un 
govern fort i estable per dur a terme 
la República. Cal que ens mantinguem 
dempeus i ferms, no ens arronsem da-
vant l’ofec d’un Estat que té els dies 
comptats. Com sempre diu l’Oriol: el 
poble salvarà el poble.

Si som capaços de mantenir-nos units, 
ho aconseguirem. 

Força, salut i república!
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Ara sí que ja no només ho sembla, sinó que és tota una 
realitat. La crisi territorial que viu el nostre país ha aconse-
guit monopolitzar l’agenda diària catalana i, el que és més 
preocupant, amenaça de perpetuar-se en el temps. Durant 
els últims anys vivim en un estat de paràlisi permanent 
que, pel que sembla, amenaça de continuar marcant les 
coordenades del debat polític també durant la pròxima 
legislatura al Parlament de Catalunya. Originat per la falta 
d’entesa entre dues parts que estan irremeiablement con-
demnades a entendre’s i motivat per la manca de respos-
ta política d’uns i la fugida cap endavant permanent dels 
altres. Incapaços tots dos bàndols d’acceptar la realitat 
d’un país que tenen davant dels seus nassos. Incapaços de 
baixar de les seves talaies construïdes a força de greuges 
produïts pel bàndol contrari i des d’on profereixen pro-
clames que saben que incompliran amb l’esperança d’es-
calar una mica més. Incapaços de formar urgentment un 
govern, que pugui governar durant una legislatura sence-
ra i fer els projectes que calen perquè Catalunya continuï 
sent el que ha estat sempre un referent. La perpetuació 
d’aquest debat, que perdura en el temps sense solució, fa 
que molts projectes nacionals, però sobretot els d’àmbit 
municipal, quedin estancats. Els socialistes creiem que ha 
arribat l’hora de reiniciar la partida des d’on mai va haver 
de sortir. Ja és hora de tornar a jugar dins del tauler polític 
i de continuar amb aquesta apassionant partida d’escacs 
que és la política amb majúscules. 

Subirats, per sort, continua avançant. Principalment gràci-
es a tots els petits grans de sorra que els veïns i les veï-
nes del municipi posem diàriament. Forma part d’un gran 
esforç col·lectiu. Sostingut també en bona part gràcies als 
diferents lideratges existents. El polític n’és un, però no 
seria res si no aconseguim sumar el lideratge veïnal, l’as-
sociatiu, el cultural..., tota aquesta riquesa social és la que 
fa moure el municipi. És el nostre principal actiu col·lectiu 
i pel qual hem de continuar lluitant davant d’aquesta nova 
era de la tecnologia i desafecció de les relacions personals 
que ens està devorant.

Afortunadament a Subirats el fet de tenir aprovats pressu-
postos municipals per a l’any 2018 (dels quals vam formar 
part activa tant en la seva confecció com a la posterior 
aprovació), juntament amb aquesta empenta social i el 
bon estat dels comptes municipals, tenim aplanat el camí 
per superar aquesta situació de paràlisi que viu Catalunya 
i continuar movent el nostre municipi cap a dues direcci-
ons. Una primera aniria encaminada cap a l’encàrrec de 
gestionar el dia a dia de les problemàtiques dels veïns i 
les veïnes, però sense descuidar una segona, no menys 
important, que es l’obligació de liderar les propostes de 
futur i cercar un acord global que dibuixi la transformació 
del municipi durant aquest any.

En aquest sentit, durant els dies que venen i des del de-
partament d’intervenció es tancarà l’exercici 2017. Molt 
probablement, amb les dades que tenim, els números fi-
nals faran que es tanqui amb un resultat positiu. També 
coneixerem la xifra definitiva corresponent al romanent de 
tresoreria. Aquest “sobrant” ens permetrà disposar d’un 
finançament addicional per a aquest exercici 2018. Des 
del nostre grup municipal creiem que hauríem d’aprofitar 
part d’aquest romanent per a les següents actuacions:

•  Incrementar la partida pressupostària corresponent al 
manteniment de carrers, parcs i camins. Per evitar que, 
com ha passat durant els últims anys, el municipi tingui 
una imatge de deixadesa i brutícia acumulada. Sobretot 
quan ens apropem als mesos d’estiu i amb els correspo-
nents riscos i perills que això suposa.

•  Reduir l’import del passiu financer amb l’empresa CASSA. 
S’acosta la data de finalització de la concessió de pres-
tació de serveis amb l’empresa subministradora d’aigua 
i, arribats a aquest moment, hem de poder decidir lliure-
ment entre tots quin és el futur d’aquest servei essencial. 
Fruit d’un debat col·lectiu i transparent.
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SI VOLS ESTAR AL DIA DE L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA AL NOU WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat

MARÇ, ABRIL I MAIG

Passejades per la terra del 

préssec d’Ordal.

25 DE MARÇ

A les 18.30 h

Acte de cloenda de la Roda 

de Teatre 2017/2018 Grups 

Amateur de Teatre de l’Alt 

Penedès. Obra de teatre Un 

aire en família, a càrrec de la 

companyia de Teatre l’Arrel.

Al Centre Agrícola de Sant Pau 

d’Ordal.

6,7 i 8 D’ABRIL

Festa major del Rebato,  

Torre-ramona i Can Rossell.

8 D’ABRIL

6a Cursa de Muntanya 

6 DE MAIG

Subirats en Flor a l’Estació 

Vitivinícola de Lavern.

13 DE MAIG

Festa del Medi Ambient a 

Lavern.

CAPS DE SETMANA DE JUNY, 

JULIOL I AGOST

Mercat del Préssec d’Ordal a 

Sant Pau d’Ordal.

8 DE JUNY

Festa de la ZER a Ordal.

29 I 30 DE JUNY  

I 1 DE JULIOL

Festa major de Lavern.

Correbocs d’Ordal, organitzada 

per l’Associació Grup de 

Muntanya Crestabocs, l’Ateneu 

Ordalenc i l’Ajuntament de 

Subirats.

13,14 i 15 D’ABRIL

Festa major dels Casots.

23 D’ABRIL

Diada de Sant Jordi.

DEL 27 ABRIL A L’1 DE MAIG

Festa major de Can Cartró.

1 DE MAIG

Aplec del Pa i l’Empenta al 

Castell de Subirats.

5 i 6 DE MAIG

Festa major petita de Lavern.
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otSubiratsT L’entrevista

El seu avi li havia explicat que algun 
avantpassat de la casa es deia Baldiri 
i per això als homes de la seva família 
se’ls havia anat posant aquest sobrenom 
i també és el nom de la casa. Els seus 
pares, Sadurní Raventós Catasús, de Can 
Batista, i Soledad Roig Codina, de Can 
Catasús, moriren joves, ell només tenia 
vint anys. 

Primer morí el pare de tuberculosi i des-
prés, al cap de poc temps, la mare. La 
mare va estar malalta durant sis mesos, a 
causa d’una pleura. La van operar i des-
prés de l’operació va quedar molt delica-
da del cor. Va estar ingressada a la Clínica 
Broggi de Barcelona durant tres mesos, 
ens va costar dues-centes cinquanta mil 
pessetes l’estada. Vam haver d’hipote-
car-nos i pagar uns interessos molt alts 
per poder pagar l’ingrés, però no m’ha 
sabut mai greu. 

Recordo el dia en què morí la mare, jo 
era a Lavern; era el dia de la festa major 
de Lavern, Can Batista i Can Cartró, que 
aleshores es feien juntes. Les filles i els 
fills de propietaris del municipi ballaven 
el ball pla davant de l’església i la gent 
anàvem a veure’ls. 

Jo també vaig estar malalt. Vaig tenir un 
principi de tuberculosi. Vaig estar dos 
mesos al llit. Tot i donar-me l’alta, durant 
un temps vaig haver de fer una mica de 
repòs i em sabia greu perquè m’agrada-
va molt jugar a futbol i tothom em volia 
fer jugar. Uns quants de cada poble fèiem 
equip i anàvem a jugar als camps de fut-
bol de per aquí.

Mn. Pere va fer el primer camp de futbol 
de Lavern, darrere el cementiri. Després 
el traslladaren davant de l’església.

De petit, el Josep anà a l’escola de Can 
Batista, després durant un temps a La-
vern i més endavant anà als hermanos a 
Sant Sadurní, fins als quinze anys.

Records de la guerra

En té alguns records, el Josep. Moments 
diversos, soldats que passaven i demana-
ven menjar, alguns en grup i algun altre 
sol, alguns a cavall, altres a peu, camions 
que passaven carregats de soldats...

Tenia deu anys quan va venir la guerra. 
En aquell moment, hi havia molt de tràn-
sit de gent forastera per aquí.

El primer bombardeig recordo que està-
vem amb la senyoreta Mercedes al col-
legi vell i vam sentir com dos avions se 
les feien, tiraven bombes, em vaig espan-
tar molt, vaig venir plorant cap a casa. 
Bombardejar aquí directament no ho van 
fer. Però un dia estàvem parlant tota una 

Josep Raventós Roig “Baldiri”
colla al carrer i van passar pel mig del 
carrer soldats del Franco, seixanta o se-
tanta, uniformats, però no ens van dir res. 
Havíem posat rètols a les cases que deien 
“esta casa està habitada”. Quan hi havia 
una alarma, la gent del poble anàvem a 
refugiar-nos sota el pont, al salt, allà hi ha 
una penya que surt, ens posàvem sota, i 
hi posàvem canyes davant.

Una altra anècdota que recordo és la 
d’un soldat dels nostrus que es va que-
dar assegut al pedrís de Cal Ramon i ens 
va dir: “Si m’agafen i em maten…, ja no 
puc més!” Van passar els anys i els de 
Cal Ramon es van dedicar a comprar vi i 
anar-lo a vendre a Barcelona, al Tèrminus 
(em sembla recordar que es deia així); un 
dia un cambrer d’allà, parlant amb ells 
sobre la guerra, els va explicar que, quan 
era soldat, s’havia quedat assegut en un 
pedrís, sentint-se derrotat i cansat, en un 
petit poble. Coses de la vida, aquell poble 
era Can Batista i la persona a qui li estava 
explicant era de Cal Ramon, la mateixa 
casa on ell s’havia assegut al pedrís.

La seva família tota la vida havia viscut 
de la terra. Quan morí el seu pare, ell es 
va ocupar de portar les vinyes. 

També fèiem vi a casa, havíem arribat a 
tenir divuit botes al celler. També teníem 
cabres. Recordo l’anècdota que un dia 
vam deixar l’embut a terra i quan vam 
tornar una de les cabres em mirava de 
manera estranya i em volia tussar, vam 
comprendre que s’havia begut el vi que 
havíem deixat per traslladar a la bóta. 

Entre rialles continuem la conversa.

Els ceps de les terres que treballàvem a 
casa eren molt vells, i calia renovar les vi-
nyes. Se’m va ocórrer arrencar les vinyes 
i sembrar melons, en vam sembrar molts 
i em va anar bé.

Més endavant, em van oferir muntar un 
negoci junt amb altres persones per ven-
dre adobs per a la vinya, principalment. 
Ho vaig acceptar i també va funcionar.

Després vaig traslladar el negoci en so-
litari a Cal Mota i allà continuava venent 
productes per a la terra i flors.

Alhora, una altra feina que feia era la de 
corredor de raïm, em dedicava a vendre i 
comprar raïm, buscava pagesos que vol-
guessin vendre raïm al Marquès de Mo-
nistrol.

I finalment, vaig posar una floristeria a 
Sant Sadurní, es deia Floristeria Baldiri. 
Fins que em vaig jubilar a causa de l’em-
bòlia que vaig tenir. Ja tenia, però, 65 
anys.

De jove, alguns li deien Tyrone Power.

Anava a tots els balls que feien pel vol-
tant per poder ballar amb les noies. 
M’agradava tirar piropos a les noies pel 
carrer, després me les trobava al ball i 
comprenia que m’era més fàcil poder ba-
llar amb elles. Recordo especialment els 
balls de l’Ateneu, on anava tot el poble.

Li preguntem si ha tingut èxit amb les 
dones i el Josep ens contesta: he anat 
amb la veritat per la vida i em consi-
dero bona persona. 

No s’ha volgut casar mai?

Havia estat malalt, vivia a fora, s’havia 
d’anar a peu per anar a tot arreu, no 
tenia diners, sempre havia pensat que 
portar una dona a casa en aquelles 
circumstàncies no era prou digne per 
a ella. I després, quan vaig tenir quasi 
quaranta anys, vaig veure que ja no era 
el moment.

Sense fer mal a ningú he fet el que he 
volgut a la vida. 

Faig mitja hora diària de bicicleta estàti-
ca, si no ho fes, penso que ja no estaria 
aquí.

Amb els anys, m’he adonat que la gent 
no és tan sincera com sembla, n’hi ha 
molta de bona, però també molta que 
mira pel seu benestar només. Ara trobo 
que la gent s’ofèn per poca cosa, i sovint 
costa d’entendre’s.

He tingut molts amics, encara ara alguns 
em vénen a veure o em truquen i fem 
petar la xerrada.

Em fa més feliç poder ajudar els altres 
que no pas que m’ajudin a mi. 

Solter, nascut a Subirats el 13 de 
maig de 1928, a Can Batista, a la 
mateixa casa on sempre ha viscut.


