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TELÈFONS D’INTERÈS

Dades d’interès

MUNICIPI

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

COMARCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVEIS SOCIALS 
(cal concertar visita al 93 899 30 11)
Dilluns de 10 a 13 h: treballadora social
Dimarts i dijous de 10 a 13 h: treballadora social
Dijous de 10 a 13 h: educador social
Divendres de 9 a 14 h: dinamitzadora gent gran

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

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

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

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

JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

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

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

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

SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

VISITA AMB ELS REGIDORS
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DADES D’INTERÈS

ÍNDEX / EDITORIAL

GOVERNACIÓ
   · Regidoria de Governació

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

POBLE
   · Regidoria de Benestar Social
   
   · Regidoria de Cultura 
   
   · Regidoria Promoció 
     Econòmica

   · Regidoria d’Ensenyament

   · Regidoria d’Esports

   · Regidoria de Gent Gran

   · Regidoria de Joventut

   · Regidoria de Participació
     Ciutadania

   · Regidoria de Turisme

EL RACÓ DE LES ENTITATS

PLE MUNICIPAL

GRUPS MUNICIPALS

AGENDA CULTURAL

L’ENTREVISTA

ÍNDEX EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes,

Un any més hem celebrat els premis 
Subirats que enceten la plana de la 
revista, i en aquesta edició hem pre-
miat a l’esplai Sol Naixent, a l’asso-
ciació del Castell de Subirats i al veí 
Josep Mata.  Són tres premis que re-
cullen realitats molt diferents:

El passat del nostre municipi, les pe-
dres, el Castell i la celebració dels mil 
cent anys d’història. Un premi a l’as-
sociació del Castell de Subirats, que 
aquest any era escaient amb la ce-
lebració dels 1.100 anys del Castell, 
tot i que l’associació no té pas molts 
anys, però ha estat i  ha de ser cab-
dal en el futur del Castell, ara que en 
mossèn Josep Raventós no té la força 
suficient per liderar el projecte, és im-
portant que l’associació i en mossèn 
Carles, sàpiguen compaginar el culte 
de l’església amb les possibilitats que 
pot tenir el Castell, el seu paisatge, 
natura, història, cultura, turisme i el 
significat que té pel municipi com ele-
ment aglutinador, símbol i estendard.

Un altre premi ha recaigut en l’esp-
lai Sol Naixent d’Ordal, un esplai que 
va néixer fa 20 anys i que ha estat 
un element dinamitzador del nucli 
d’Ordal, que ha pujat a tota una ge-
neració de joves, una joventut que ha 
mantingut l’estima per l’esplai, hi han 
fomentat els valors fundacionals es-
cotistes, a banda d’actualitzar-se i ser 
futur. Alguns ja són pares i conformen 
tota una generació vinculada al poble. 
Esperem que el seu futur sigui molt 
llarg i ajudin en la formació dels futurs 
joves del municipi.

El tercer premi és a  títol personal i 
a la figura de Josep Mata, un veí que 
en tot moment ha estat on el municipi 
ha pres consciència,en la defensa del 
territori, amb els joves en el centre 
agrícola de Sant Pau. Va dedicar part 
de la seva vida laboral a la brigada 
municipal fent d’electricista i no tenia 
mai el no, sempre estava per resoldre 
l’últim problema del directe, però so-
bretot el seu reconeixement ha estat 
per la feina que ha desenvolupat com 
historiador aficionat de forma total-
ment altruista en la recuperació de 
la memòria històrica del municipi, en 
com ha sabut fer-nos rellegir la histo-
ria i els episodis de la guerra al mu-
nicipi de Subirats i concretament en 
l’episodi de l’última defensa de Bar-
celona. Crec que un personatge com 
en Mata hauria d’haver estat present a 
tots els municipis i, de ben segur, avui 
seriem tots persones més madures i 
respectuoses davant les atrocitats de 
les guerres. Gràcies al seu esforç ha 
sabut implicar altres persones que 
han fet que avui despulles trobades 
tinguin un repòs digne. Ha participat 
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en la creació del CESUB i en el CIU-
DEB, entitats de les que com a Subira-
tenc, em sento molt orgullós i espero 
i desitjo que treballin molts anys pel 
municipi.

És important valorar la feina que 
fan les entitats i sobretot els veïns 
del municipi. L’altre dia llegint l’edi-
torial del setmanari El Temps, el seu 
director, en l’editorial, parlava de les 
maneres en què pot morir un poble 
i la revista dedicava tot un article de 
portada titulat “carrers sense instints 
de supervivència” si bé es cert que 
el nostre municipi té una densitat per 
sota els 60 habitants per quilòmetre 
quadrat, una densitat força baixa, de 
les baixes del Penedès, podem estar 
contents, doncs si bé és cert que els 
pobles poden morir per la pèrdua hu-
mana, i a data d’avui tenim un equili-
bri, el que més por fa, és la mort del 
rerepaís, la fractura política del teixit 
social, i el fet del despoblament dels 
pobles, doncs no hi ha un repartiment 
homogeni de la riquesa i la gent es 
desplaça a les ciutats estat. El nostre 
municipi, gràcies a la seva riquesa 
fruit de la vinya, altres serveis, ajudat 
de la seva localització, del seu dina-
misme, de les sinergies de les entitats 
i persones que el conformen, gaudeix 
de vitalitat. 

Però és important que el territori no 
passi a ser mai la segona residència, 
que visqui de la nostàlgia i l’alterna-
tiva sigui el turisme  rural. Per això 
és important que a cada nucli en la 
mesura del possible es resolguin les 
necessitats, proximitat en els serveis, 
que tan com puguem mantinguem les 
nostres senyes d’identitat i cap del 
nostres veïns es senti obligat a migrar. 
Mantinguem l’arrelament i la nostàl-
gia, la singularitat de cada nucli, tot i 
el cost que això té, però que en cap 
cas perdrem el tren de les oportuni-
tats i el del futur. Per això també és 
important formar part d’un país que 
sàpiga mirar el rerepaís i regeneri el 
territori no només amb la planificació 
territorial. Un país que pugui incidir 
en el territori i que tingui capacitat de 
decisió i inversió.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde
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Nou jutge de Pau i Substitut de Subirats

En el ple de la corporació del passat dia 10 maig de 2017 es va aprovar per unanimitat 
el nou Jutge de Pau i Substitut de Subirats. En els dos casos es van presentar dues 
candidatures i finalment van sortir escollits les següents persones:
· Sra. Conxita Edo Raventós – Jutgessa de Pau 
· Sra. Elisenda Giralt Vidal – Substituta de Jutgessa de Pau

Edicte

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

• Projecte per a l’execució de l’obra consistent en “Consolidació estructural de la Torre del Telègraf  d’Ordal, fase 2. 
Formació de coberta”, redactat per l’arquitecte Iñaki Ozcáriz Raventós amb un pressupost total de 9.929,91 euros 
(IVA inclòs). 

• Projecte d’adequació d’habitatge social a la planta baixa de l’edifici municipal del carrer Mossèn Isidre Solsona, 
núm. 20 d’Ordal redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió, S.C.P. amb un pressupost d’execució de 72.976,86 euros 
(21% IVA inclòs). 

Subirats, 15 de maig de 2017
Pere Pons i Vendrell,

Alcalde-President

Llopart, primera empresa vitivinícola guardonada
amb la Creu de Sant Jordi

Regidoria
de Governació

Les Caves Llopart van rebre la Creu de Sant Jordi el pas-
sat maig al Palau de la Generalitat de la mà del president 
Carles Puigdemont. Aquest premi distingeix a persones i 
entitats que acrediten una trajectòria que les fa mereixe-
dores del respecte per part de la societat catalana i que 
treballen amb una projecció comunitària, serveixen a un 

objectiu que acaba estenent-se al conjunt de la societat. 

Les caves Llopart representen la primera empresa vitiviníco-
la a ser reconeguda amb aquest premi, en el que la família 
considera un reconeixement “extens a la bona tasca duta a 
terme pel sector del vi català”.

Pla d’ocupació local
L’Ajuntament de Subirats, amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha po-
sat en marxa un nou pla d’ocupació per aquest any 2017, oferint 3 llocs de treball, 
un peó de brigada, un  oficial pintor i un instal·lador, per un període de 6 mesos.

Dins el “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la inte-
gració social”. Amb la finalitat de la contractació  de  persones en  situació d’atur.
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Amb aquest guardó, les emblemàtiques caves reben la dis-
tinció a la seva trajectòria centenària dins d’un dels sectors 
claus de l’economia catalana com és el dels vins i caves. 
Des de la Generalitat han volgut destacar el treball dut a 
terme per la família per a situar-se en un lloc privilegiat 
del sector i per la voluntat d’innovació constant, la qualitat 
i el rigor dels seus mètodes de viticultura i el respecte a 
la natura.

Aquest any, Llopart celebra el 130è aniversari de l’elabo-
ració de les primeres ampolles de cava. Va ser el 1887 al 
celler de la masia de Can Llopart de Subirats on el besavi 
de Pere Llopart va elaborar les primeres ampolles d’aquell 

vi escumós. El primer document datat de què la família 
disposa és un pergamí escrit en llatí i signat al Castell de 
Subirats el 1385. En ell es menciona a Bernardus Leopar-
di, o Bernat Llopart, qui rep en herència la finca de Can 
Llopart de Subirats i la masia familiar.

La família s’ha dedicat al cultiu de les seves vinyes de mun-
tanya des d’aleshores, durant 25 generacions, i es troba 
actualment en la cinquena generació d’elaboradors de 
cava. El seu respecte per la natura i els mètodes d’elabora-
ció estrictes són el segell de qualitat dels seus vins i caves, 
tots ells, Reserva i Gran Reserva i de producció limitada. 

Servei de taxis al municipi de Subirats

Xavier Anglada
619 144 943

Autocars Vendrell
93 892 25 44 – 669 776 868
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Festa del Medi AmbientRegidoria de
Medi Ambient

El passat diumenge 21 de maig, va 
tenir lloc la 6ª edició de la Festa 
del Medi Ambient, al nucli de La-
vern. Els visitants van poder gau-
dir d’estands informatius, molts ta-
llers infantils i familiars, productes 
artesans i ecològics i de proximi-

tat, un mercat de segona mà, especta-
cles, jocs de gran format, exposicions 
de treballs escolars...

Hi va haver molta participació d’es-
tands i molts visitants (centenars de 
persones van visitar-nos al llarg de 

tot el matí, amb molt moviment 
de gent constantment). Per aquest 
motiu creiem que va ser un èxit.
 
Voldríem expressar-vos el nostre 
més sincer agraïment a tots els 
que van participar a la Festa del 
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OBSEQUI

2 PAQUETS
DE BOSSES
COMPOSTABLES

60
bosses

Medi Ambient (estands, talleristes, 
paradistes del mercat de 2ª mà, 
alumnat i professorat de les esco-
les...), i evidentment també als vi-
sitants, doncs no tindria sentit una 

festa com aquesta sense gent que en 
gaudís. Gràcies per fer-la possible!

La valoració que en fem des de l’Ajun-
tament és molt positiva i per tant això 

ens anima a seguir treballant en 
aquesta línia. S’accepten suggeri-
ments i comentaris per tal de mi-
llorar-la.
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Manteniment franges de protecció contra incendis
La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i molt 
aclarida una franja de 25 metres al voltant de totes les 
edificacions situades a menys de 500 metres de zona fo-
restal. Es tracta de tenir una franja de protecció perimetral 
de com a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació 
arbòria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat. 

És per aquest motiu que periòdicament, cada 2-3 anys, 
es va realitzant el manteniment de les diferents franges 
que tenim al municipi. Concretament, durant aquest mes 
de maig-juny s’ha realitzat el manteniment de la franja de 
protecció contra incendis de la urbanització Casablanca.

El cost total és d’uns 18.000 euros, i el finançament 
d’aquesta actuació es realitza en part a través d’una sub-
venció de la Generalitat i l’altra part amb fons propis de 
l’Ajuntament. Els treballs són realitzats per l’empresa SER-
FO-ESMI, SL, i la direcció facultativa i la coordinació e se-
guretat i salut per part de l’empresa AdEdMa.

RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ
A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS O A
QUALSEVOL ESTABLIMENT
COL·LABORADOR AMB PUNT DE VENTA
DE BOSSES COMPOSTABLES: 
Cal Fèlix (CAN BATISTA), Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), El 
Xalet (CANTALLOPS), Local de l’AAVV Barri de Sant Joan (CA-
SABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), Ca la Rita (EL PAGO), 
L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal Miquel del Jan 
(ORDAL), supermercat ESPAR (ORDAL), Carnisseria Cal Quim 
(SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL).

2 PAQUETS DE BOSSES 
COMPOSTABLES

OBSEQUI:

NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni impressions. 
Termini màxim fins al 31 d’agost de 2017)

Enjardinament amb plantes a diversos llocs del municipi

Durant els mesos d’abril i maig s’han plantat diverses 
plantes a varis nuclis de Subirats en els quals s’havia de-
tectat la necessitat o hi ha hagut una petició per part dels 
veïns. Concretament, s’han plantat:

• 1 Alzina gran al Mirador de la Bardera.

• Diversos arbres, arbusts i plantes aromàtiques a la zona 
verda de la Urb. Casablanca.

• Alzines a la plaça dels Casots.

• Plançons d’alzina per restaurar el baixador darrere del c. 
del bosc de Lavern.

• Aromàtiques per a reposar les que s’havien mort a l’Avda 
països Catalans de Lavern.

• Pins pinyoners al voltant de l’aparcament i del camp de 
futbol de Can Cartró.

• Arbusts al voltant de la pista de Ca l’Avi.

• Diverses plantes al Parc d’Ordal.
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Urbanització de dos trams de carrers
de Torre Ramona

Planificació 
del Territori i 
Obres

A finals de juny s’acabaran les obres 
de pavimentació de dos trams de 
carrers del nucli de Torre Ramona. 
Es tracta d’un tram del carrer Camí 
del Castell, i d’un tram del carrer 
Perpendicular. La pavimentació de 
calçada es realitzarà amb formigó al 
centre i vorera de panot als laterals, 
amb una llamborda de separació 
entre ambdós materials. S’evitarà la 
formació de ressalt de vorera per tal 
de facilitar l’accessibilitat dels via-
nants i les aigües es conduiran a tra-
vés de les canalitzacions existents.
En conjunt l’actuació té un cost pre-

Canvi de distribució de la segona fase de reforma
de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal

Durant la realització de la primera fase 
d’obres de l’edifici corresponent a les 
antigues escoles d’Ordal, ha estat ne-
cessari substituir l’encavallada que 

sustentava la coberta per una encava-
llada de fusta robusta i segura. Com a 
resultat d’aquest canvi, s’ha repensat la 
distribució interior de l’equipament per 

tal d’eliminar el cel ras que ocultava la 
coberta inclinada i poder gaudir d’uns 
espais més funcionals, amplis i agrada-
bles.

vist de 20.400.-€, a manca de la seva 
liquidació definitiva. Per a la realització 
d’aquesta obra es compta amb la con-

tribució econòmica de les finques 
adjacents als trams de carrers pa-
vimentats.
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Obertura del nou parc d’skate a Lavern
El dia 19 de maig es van acabar les 
obres d’urbanització de la placeta del 
costat de les escoles de Lavern.

Aquesta placeta té unes instal·lacions 
per a la pràctica de l’skate i una zona 
enjardinada que fa de límit de la plaça 
i de tot el conjunt escolar.

En la mateixa actuació s’ha plantat 
una filera d’arbres al límit amb el car-
rer del Bosc i s’ha creat un espai de 
descans per als veïns del poble.

La plaça va ser concebuda per a per-
metre als joves de Lavern i d’altres 
nuclis del municipi de disposar d’un 
espai per a la pràctica de l’skate.

Serveis Socials Bàsics a SubiratsRegidoria
Benestar
Social

Tal i com informàvem en l’anterior edició de la Revista 
Tot Subirats, us anirem explicant els diferents PROJEC-
TES COMUNITARIS que duem a terme i impulsem, des de 
Serveis Socials Bàsics de Subirats.

Convocatòria d’ajuts per arranjaments a les llars i 
ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones 
discapacitades. 

Aquesta convocatòria té per objecte poder concedir ajuts 
econòmics per les  reformes bàsiques realitzades als habi-
tatges amb l’objectiu de suprimir les barreres arquitectò-
niques, i així millorar les condicions de vida de la persona 
dins de la llar.  La majoria d’aquestes reformes són: arran-
jaments per substituir la banyera per una dutxa, obres per 
adaptar el lavabo i el wàter, instal·lació d’ascensor,...

També es subvenciona les despeses originades per l’ad-
quisició d’ajudes tècniques que facilitin el desenvolupa-
ment de l’autonomia i millorin la qualitat de vida dels 
destinataris. Aquestes ajudes tècniques són: caminadors, 
cadires de rodes, llits articulats, cadires de dutxa, tra-
pezis, plataforma o seient per pujar escales, …

Els destinataris són per persones empadronades a Su-
birats de  65 anys o més, amb un grau de dependència 
(segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, valorades amb grau I, II o 
III), o persones amb una discapacitat igual o superior al 
33% (segons certificat de discapacitat de la Generalitat 
de Catalunya) amb barem de mobilitat (en el cas de la 
línia d’ajudes tècniques no és necessari aquest barem).

Pavimentació amb gespa artificial i adequació de
l’entorn del Camp de Futbol Municipal Can Cartró

Havent-se requerit en nombroses ocasions la pavimenta-
ció amb gespa artificial del Camp de Futbol municipal de 
Can Cartró, aquest any es va encarregar la redacció d’un 
projecte amb aquesta finalitat, redactat per l’Enginyer Pèrit 
Agrícola, Victor Payró Millan, sota el títol: “Pavimentació 
amb gespa artificial i adequació de l’entorn del Camp de 
Futbol Municipal Can Cartró.”

El projecte constructiu, que es va aprovar inicialment en 
sessió ordinària celebrada en data 16 de novembre de 
2016, està format per memòria i annexes, amidaments i 
pressupost, plec de condicions,  plànols gràfics i l’estudi 
bàsic de seguretat i salut. El pressupost d’execució per 
contracte que contempla el projecte és de 157.113,35 
euros i el temps previst d’execució és de set setmanes.
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Projecte “Apropa’t a la Diversitat”
La nostra dinamitzadora del projecte “Apropa’t a la Diver-
sitat”, aquests mesos anteriors, va realitzar tres activitats a 
l’escola El Montcau d’Ordal: 

“EL DIALECTE MARROQUÍ”: En referència a la demanda 
de l’equip directiu de l’escola El Montcau, el dia 28 de 
febrer a les 13h, l’Asmae Abriouel va realitzar una sessió 
informativa dirigida a tot  l’equip docent del centre on s’hi 
va explicar i parlar del dialecte marroquí. Aquesta sessió 
tenia com a objectius: 
• Iniciar-se i / o aprofundir en l’aprenentatge i coneixement 
del dialecte àrab marroquí.
• Aproximar-se a la cultura marroquina.
• Conèixer la realitat lingüística del Marroc en tota la seva 
diversitat.
• Accedir a l’aprenentatge del vocabulari i les expressions 
bàsiques per poder mantenir una conversa simple amb els 
alumnes marroquins nouvinguts, com per exemple, pre-
guntar de la edat, del nom, ..., saber els dies de la setmana, 
els números, els colors, ... així com poder-se entendre amb 
l’altre part.
• Conèixer les principals diferències entre l’àrab escrit es-
tàndard i el marroquí.
• Conèixer en general l’escriptura àrab 
• Conèixer els elements més rellevants de la cultura ma-
rroquí.  

En general i, durant tota la sessió informativa, els pro-
fessors van estar molt interessats per tota la informació 
exposada i,  les seves reaccions van ser molt favorables. 

“LA CULTURA DEL MARROC I LA HENNA”: Aquestes 
dues activitats van tindre lloc a l’Escola El Montcau, el dia 
25 d’abril, on hi van ocupar tot el matí i van ser dirigi-
des a tots els alumnes de diferents nivells i cicles d’aquest 
centre. El contingut de la xerrada “LA CULTURA DEL MA-
RROC” era molt variat i tractava diferents temes: geografia 
i demografia, política, tradicions i costums , idioma, religió, 
plats típics, casaments, ...

Els objectius d’aquestes dues activitats van ser:
• Acostar la cultura del Marroc als alumnes.
• Conèixer la realitat del Marroc en tota la seva diversitat.
• Conèixer els elements més rellevants de la cultura ma-
rroquí.
• Ensenyar, gaudir, aprendre…, a preparar la henna natural 

Durant el 2016 es va realitzar una segona convocatòria 
de prestacions per adquirir aquests ajuts. Es va dotar 
d’una partida de 19561,86 euros i es van beneficiar 16 
persones/famílies. 

Ajuts econòmics per a la despesa del transport a un 
servei de centre de dia , hospital de dia , i centre de 
dia de salut mental. 

Aquesta convocatòria té com a objectiu alleugerir la des-
pesa corresponent al transport a centre de dia i hospital 
de dia, de les persones empadronades a Subirats, ma-

jors de 65 anys amb discapacitat i amb problemes de 
mobilitat, o persones grans amb dependència (valora-
cions de Generalitat). Aquest 2017 també podran dema-
nar subvenció les persones amb discapacitat o amb grau 
de dependència reconegut, que requereixin de transport 
per desplaçar-se centre de dia de salut mental. Durant 
el 2016 es van beneficiar 13 persones. Es van destinar 
5.200 euros en aquest concepte.

Si us voleu informar o sol·licitar aquests ajuts per aquest 
2017, us heu de dirigir a l’Ajuntament de Subirats o 
Serveis Socials de Subirats.

i a fer-se els tatuatges permanents.
Tots els alumnes i durant tota l’activitat van estar molt 
encantats i sobretot a la sessió de tatuar-se amb henna: 
se’ls hi va ensenyar l’origen d’aquesta planta, la tècnica de 
preparar la massa, l’ús de plantilles per obtenir un dibuix 
d’alta qualitat, ... 

Per les pròximes ocasions hi ha la intenció de tornar a 
repetir aquesta activitat.

Actualment, aquest projecte, hi funciona a 5 municipis un 
d’ells és el nostre municipi de Subirats. La dinamitzadora 
que ho porta és l’Asmae Abriouel i hi presta un servei de 
4 hores setmanals. Unes de les tasques que realitza són: 
- Millorar la integració de les persones immigrades al mu-
nicipi creant xarxa social.
- Realitzar entrevistes individuals i grupals amb població 
immigrada.
- Intervenir com a traductora i mediadora intercultural al 
servei social bàsic i a les escoles.
- Crear diversos tallers i xerrades informatives respecte 
l’àmbit educatiu.

Ara, per les pròximes activitats i tallers, a l’Escola El Mont-
cau d’Ordal i a càrrec d’Asmae Abriouel.
- 28 de febrer: Sessió formativa “el dialecte marroquí” di-
rigida als professors de l’escola. 
- El mes d’abril: 
• Xerrada “la cultura del Marroc” dirigida als alumnes de 
cicle mitja i cicle superior.
• “Taller de Henna” dirigit a tota l’escola.
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Patrimoni cultural de Subirats

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

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

Regidoria
de Cultura

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

Pujol d’en Figueres

UBICACIÓ
Ubicació: Part nord del cim del turó 
envoltat pels torrents del Salt del 
Llop a l’est i de Font Santa a l’oest     
Àmbit: Patrimoni immoble   
Tipologia: Jaciment    
Ús actual: Terreny erm
Titularitat: Privada 

CLASSIFICACIÓ                  
Estil: Ibèric Ple a Final; i de Medieval 
a Modern
Estat conservació: regular
Segle IV a.C-XVI
Notes Conservació: La situació del 
jaciment en un terreny erm ha pro-
vocat que el creixement de la vege-
tació i l’erosió exercida pels agents 
meteorològics estigui colgant les 
restes i provocant esllavissades a les 
restes visibles.
Núm. negatiu: La situació del jaci-
ment en un terreny erm ha provocat 
que el creixement de la vegetació i 
l’erosió exercida pels agents meteo-
rològics estigui colgant les restes i 
provocant esllavissades a les restes 
visibles.

DESCRIPCIÓ                   
Conjunt d’estructures ubicades en 
un turó elevat al nord del terme mu-
nicipal. Aquestes estructures són:
- Acumulacions de blocs de pedra 
que conformen una àmplia línia que 
envolta el cim del turó, que delimita 
l’àrea, tret de la banda nord, d’ac-
cés més difícil. Resulta difícil inter-
pretar aquestes restes: si bé podria 
tractar-se de la muralla d’un poblat 
iber, no hi ha dades definitives que 
permetin afirmar-ho, ja que l’únic 

difícil adscripció pel que fa a les es-
tructures, el material trobat permet 
fer un acostament una mica més es-
claridor:
- Molins de mà de granit i circulars 
rotatoris.
- Fragments de sílex.
- Peces de teler: fusaioles, alguna 
amb decoració incisa, i pondus (un 
amb decoració de cercles incisos).
- Tègules (només a través de re-
ferències bibliogràfiques).
- Un bloc d’arenisca amb traces d’ús 
(possible pedra d’esmolar?).
- Ceràmica a mà ibèrica: vores rectes 
de llavi pla, informes amb decoració 
de cordons digitals, incisos senzills i 
un fragment de base plana.
- Ceràmica a torn ibèrica comuna 
de cocció oxidant i alguna de coc-
ció reductora: nanses de cinta, vores 
arrodonides de contenidor (àmfo-
ra), bases planes, vores exvasades 
(alguna amb decoració de pintura 
roja), vores zoomorfes de conteni-
dor i informes, algun amb decoració 
de pintura roja.
- Ceràmica de vernís negre campa-
niana: bases de peu anular, vores i 
informes.
- 4 monedes romanes, una d’argent. 
1 moneda ibèrica de la seca de Ces-
se. 1 moneda Macedònia del segle 
II a. C.
- Àmfora romana (només a través de 
referències bibliogràfiques).
- Gran quantitat de ceràmica grisa 
a torn medieval: informes amb de-
coració geomètrica incisa, perfils 
d’olles globulars i perfils de tenalles 
(algunes amb decoració incisa).

que s’observa son amuntegaments de 
blocs irregulars, exagerats per altra 
banda, i que podrien formar part d’al-
guna construcció de funció i cronolo-
gia no definida, com per exemple, un 
clos de ramat.
- Més de sis construccions circulars, 
al voltant d’un espai central sense es-
tructures, i formades per murs d’una 
amplada aproximada de 0,80 m, de 
pedra seca amb blocs irregulars, amb 
un espai intern de 2,30 m x 2,20 
m, amb l’accés delimitat a una ban-
da. L’alçada conservada dels murs és 
d’uns 0,50 m. Podríem ser al davant 
de diverses estructures d’hàbitat al 
voltant d’un espai central distribuïdor 
de l’assentament, a mode de plaça, 
tot i que tampoc hi ha dades con-
cloents per definir una cronologia i 
funció clares.
- Diverses construccions rectangulars 
amb murs de pedra seca.
- Tot i no haver estat localitzades, 
existeixen sitges citades en diverses 
publicacions i fonts orals.
- Una àrea de dipòsit, probablement 
de recollida d’aigua, identificable pel 
canvi en la vegetació respecte a l’àrea 
en general.
Si bé la cronologia del jaciment és de 
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4rts Premis Castell de Subirats

L’acte es va dur a terme el passat dissabte 28 de 
maig a les 18h al Castell de Subirats
 
L’Ajuntament de Subirats celebra els 4rts PREMIS CAS-
TELL DE SUBIRATS, uns guardons que neixen l’any 2014 
amb la voluntat de reconèixer les persones, col·lectius, 
entitats i societats que es distingeixen pels seus triomfs, 
aportacions a la vida col·lectiva o que traspassen amb 
el seu bon treball les fronteres locals, així com aquells 
que divulguen el nom, la història i la vida del municipi. 
Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància 
a la recuperació i posada en valor de la cultura local, 
fomentant així la conscienciació del valor que té el segell 
o la marca “Subirats” per a tots nosaltres i pels pobles 
d’arreu.
A les 18:00h hi va haver una taula Rodona anomenada 

La relació del Castell amb el seu municipi. Taula rodona 
referida als castells de la comarca i rodalies. Amb els 
regidors de Cultura de Gelida, Cervelló, Sant Martí, Oler-
dola, la regidora de Subirats Lluïsa Sueiro, representants 
del CESUB i el diputat d’Urbanisme i Habitatge Sr. Josep 
Ramon Mut.
Els guardonats dels 4rts Premis Castell de Subirats van 
ser:
- Associació Juvenil Esplai Sol Naixent, en el seu 20é 
Aniversari dedicat a les activitats de caire lúdic. 
- Josep Mata Massana, com a reconeixement per a la 
seva vessant històrica i la seva implicació en la memòria 
del municipi
- Associació Castell de Subirats, per la seva dedicació 
en la conservació i difusió del patrimoni del Castell de 
Subirats.

Nits a la fresca

· DIVENDRES DIA 7 JULIOL
A les 22h,
a la Pista Poliesportiva
de Can Cartró
CONCERT D’AUTOR,
amb Jaume Arnella

· DISSABTE 8 JULIOL
A les 22h,
al Castell de Subirats
CONCERT D’OPERA, nit d’Òpera amb 
piano, baix, soprano i tenor.
A la mitja part maridatge de cava i 
préssec d’Ordal.

· DISSABTE 15 JULIOL 
A les 22h,
al Castell de Subirats
CONCERT D’HAVANERES, amb el 
grup “Havaneres, Veles i Vents” de 
Calafell.
A la mitja part Rom Cremat.

Els propers des 7, 8 i 15 juliol en el marc del programa Nits a la Fresca es duran a terme tres concerts:
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El Castell de Subirats acollirà durant el mes de juliol 
l’exposició “PUNTS DEL TERRER”, amb obres

de diferents artistes del municipi 
“Som terra, som aire, som aigua, som 
el treball diari, la suor, les mans que 
veremen, l’esforç, el rigorós hivern, el 
candent estiu, els murs de pedra, els 
ceps recargolats, el sensual vi. Som 
natura. Som sentits. Som punts del te-
rrer que ens acull”.

En el marc de la celebració dels 1.100 
anys del Castell de Subirats, la Coral 
de Lavern i el grup de flautes de l’Es-
cola Municipal de Música Maria Do-
lors Calvet de Vilafranca presentaran 
un recital d’una selecció de peces del 
LLibre Vermell de Montserrat. El Lli-
bre Vermell és un codex  que recull 

Diada de Sant Jordi a Subirats
Enguany la Regidora de Cultura i el Regidor d’Ensenya-
ment van fer un recorregut per les Escoles i llars d’Infants 
del Municipi per fer entrega de llibres a tots els nens i 
nenes.

Una diada per commemorar la celebració del dia del llibre i 
la rosa i la festa més emblemàtica de Catalunya. Una diada 

on el llibre, junt amb les roses, és el protagonista principal. 

Des de l’Ajuntament apostem perquè el llibre tingui una 
rellevància especial en la vida dels nostres infants, perquè 
obrir les pàgines d’un llibre és iniciar una aventura que 
els farà obrir els ulls i els hi donarà més eines per poder 
entendre el món.

alguns cants dels pelegrins de Mont-
serrat durant el segle XIV. 
 
El concert tindrà lloc a l’ esglesia 
romànica de Sant Pere del Castell de 
Subirats, el diumenge 2 de juliol, a les 
7 de la tarda, abans de l’inauguració 
de l’exposició d’artistes de Subirats al 
Castell. L’entrada és gratuïta.  

l Castell de Subirats acollirà durant el 
mes de juliol l’exposició “PUNTS DEL 
TERRER”, amb obres de diferents ar-
tistes del municipi. 

L’exposició mostra obres dels artistes 

de Subirats: Cathrine Bergsrud, El Gat 
Miao, Àngel Martínez, Lluís Masachs, 
Josep Massana, Mª Assumpció Raven-
tós i Lesley Yendell. 

La inauguració serà el diumenge dia 2 
de juliol a les 19:30 h. L’exposició es 
podrà visitar dissabtes i diumenges 
del mes de juliol d’11 a 14 h a la sala 
del mil·liari.
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Subirats Medieval
El grup de teatre “En Obres” de Lavern i “La Companyia es 
Grata” de Can Rossell, junt amb el grup de recreacions his-
tòriques “Excalibur”, estan preparant un espectacle medie-
val per commemorar els 1100 anys del Castell de Subirats. 
Es tracta d’una recreació històrica que tindrà lloc tan a dins 
de les dependències del castell com a la muralla i al seu 

entorn. L’espectacle tindrà en compte els fets més impor-
tants que van succeir al nostre castell quan aquest era una 
plaça defensiva de primer ordre dins els comtats catalans.

Les dues companyies de teatre de Subirats que participa-
ran en l’espectacle comptaran amb la professionalitat d’Ex-

Les excavacions arqueològiques al Pujol d’en Figueres
de Subirats confirmen l’existència d’una fortificació

ibèrica de la Cosssetània oriental
La recerca arqueològica, efectuada entre els dies 2 i 14 de 
maig, en aquest jaciment iber situat al costat del Castell de 
Subirats, treuen a la llum una gran fortificació cossetana 
de més d’ 1 Ha d’extensió. S’han efectuat diversos sonde-
jos o cales que confirmen l’excel·lent potencial arqueològic 
del jaciment. S’ha identificat un gran fossat defensiu, una 
muralla i un barri de cases en un estat de conservació 
excepcional. Entre les restes descobertes destaquen les 
relacionades amb l’arqueologia de la vinya i el vi, com tres 
àmfores ibèriques senceres, diverses gerres per a servir el 
vi i ceràmiques importades de Grècia, Itàlia i Eivissa.

El Puig del Cocodril podria complir les funcions de centre 
de poder i de control del territori de la Cossetània Oriental, 
amb diversos jaciments, com la Font de la Canya d’Avinyo-
net, sota la seva òrbita.

L’Ajuntament de Subirats i la cooperativa ArqueoVitis im-
pulsen aquest nou projecte per aportar dades arqueològi-

ques sobre els orígens de la vinya i el vi al Penedès, en el 
que podria ser el jaciment iber més influent de la contrada. 

calibur teatre, de renom internacional, 
especialistes en recreacions històri-
ques tan importants com la Setmana 
Medieval de Montblanc, Besalú Me-
dieval o fins i tot el rodatge de Joc de 
Trons a Girona.

Guardeu-vos la tarda del 30 de se-
tembre i veniu al castell a veure i viure 
com era Subirats ara fa mil anys.

Ajudes per al pagament del lloguer.
Any 2017

Regidoria
de Promoció
Econòmica

S’obre convocatòria de les ajudes per al pagament del lloguer. Ajudes a fons 
perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que 
tinguin ingressos baixos o moderats. Amb la finalitat d’afavorir a les famílies que 
viuen de lloguer i evitar que es vegin abocades a l’exclusió social per impaga-
ments del lloguer.

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 19 de juny del 2017
Per tramitar dirigir-se al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, àrea d’habitatge.
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Casal d’Estiu
a la Llar

de Sant Pau d’Ordal
Regidoria
d’Ensenyament

La Regidoria d’Ensenyament orga-
nitza, com cada any, el Casal d’Estiu 
per als nens i nenes assistents a les 
llars d’infants. La llar d’Infants L’Es-
quirol, de Sant Pau d’Ordal, centra-
litzarà tots els infants del municipi, 
incloent-hi els nadons. El Casal d’Es-
tiu és una proposta lúdica i educa-
tiva, on es faran activitats variades: 

tallers, racons, pintura, totes adapta-
des a cada grup d’edat. Les dates del 
Casal són del 26 de juny al 28 de ju-
liol i l’horari, de 9 a 13 hores i de 15 
a 17 hores, amb possibilitat de men-
jador i monitoratge de 13 a 15 hores 
i servei d’acollida  de 8 a 9 h del mati.

El preu de cada setmana és de 40 eu-

ros per alumne (45 euros pels alum-
nes nadons) i per tot el Casal (4 set-
manes) és de 155 euros. El preu del 
menjador per una setmana és de 30 
euros i per tot el Casal, 115 euros. 

Trobareu la butlleta d’inscripció al 
web municipal:
www.subirats.cat
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Racó de les Llars

Els nens i nenes de les Llars d’Infants de Subirats ens 
trobem cada any en una de les 3 Llars del municipi per 
veure tots junts un espectacle de titelles.

Aquest curs hem anat a Lavern, on els cargols ens espe-
raven il·lusionats per ensenyar-nos la seva llar. Després 
de compartir un bon esmorzar, i havent agafat forces, 
hem anat a veure en Cigró, un titella que ens ha explicat 
el conte d’en Patufet. Hem gaudit molt tot mirant i es-
coltant la representació d’aquest conte sense perdre’ns 

cap detall. Un cop finalitzat l’espectacle, hem jugat al pati 
tot compartint jocs i joguines. Ens ho hem passat d’allò 
més bé baixant pel tobogan, omplint galledes de sorra, 
descobrint nous materials,... fins que ha vingut l’autocar 
per retornar-nos de nou a les nostres respectives Llars.
Ha sigut una experiència molt enriquidora ja que hem 
pogut conèixer i fer un primer contacte amb els nostres 
companys del municipi que aviat ens tornarem a veure a 
la sortida que farem a la granja per tornar a passar un 
dia ben divertit!

Llar d’infants de Subirats
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Escola Subirats

A l’escola de Lavern, durant els dies 27 i 28 d’abril vam 
fer algunes activitats relacionades amb el Castell de Su-
birats, aprofitant la celebració dels 1100 anys d’aquest.
Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial van gaudir 
d’un espectacle de titelles. Va venir la companyia Pen-
jim Penjam i ens van explicar una història de cavallers i 
princeses. 

Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior van rebre la visita 
d’una guia del Castell de Subirats que els va explicar 
coses molt interessants. Els va apropar a la realitat del 

Castell del nostre municipi, així van descobrir que no era 
un castell on hi vivien reis ni princeses. També van fer un 
taller d’escriptura medieval on se’ls apropava a la vida 
medieval. Van tenir l’oportunitat de conèixer la tasca dels 
escrivans i van poder escriure amb canyes i tinta, com-
provant que era tasca delicada i difícil.

Aquests tallers van resultar molt divertits per als alum-
nes i d’aquesta manera vam poder dedicar unes petites 
jornades medievals a descobrir un element molt impor-
tant del nostre municipi com és el Castell de Subirats.

Coneixent el Castell de Subirats
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Cursa de muntanya
Correbocs d’OrdalRegidoria

d’Esports

Diumenge 2 d’abril a Ordal és va realitzar la cinquena 
edició de la cursa de muntanya “Correbocs d’Ordal”, amb 
una participació al voltant dels 260 inscrits. 

La Correbocs  va ser organitzada  per l’Ateneu Orda-
lenc amb la col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Subirats, així com caves i cellers de Subirats, 
comerços del municipi i del Penedès.
Un any més volem agrair la col·laboració de tot el poble  
d’Ordal , i la dels ADF de Subirats,.  
Moltes felicitats!

Trobareu la classificació completa al web:
www.correbocs.com.
Felicitats a tots els participants!

Cursa dels 1.100 anys del Castell de Subirats
Diumenge 14 De maig al castell de Subirats es va realitzar 
una cursa / caminada no competitiva per commemorar els 
1.100 anys del castell de Subirats. 

Esdeveniment organitzat pel  Servei d’Esports de l’Ajun-
tament de Subirats, on vam comptar amb 98 participants, 
que podien triar dos recorreguts, un curt pensat per als 
més petits d’uns 2,5km i un més llarg d’uns 10km.

Volem agrair la col·laboració dels voluntaris i represen-
tants de la Correbocs d’Ordal, Btt Rocallons de Sant Pau, 
Cursa les Caves de Lavern, i als ADF de Subirats, moltís-
simes gràcies.
Felicitats a tots els participants!

Trobada esportiva de les ZER de Subirats
“Olimpíades 2017”  

El passat divendres 2 de juny es va realitzar la cinquena 
trobada multi esportiva entre les 3 escoles del municipi 
de Subirats, amb la participació d’uns 300 nens i nenes 
en edats dels 3 als 12 anys. 

Aquesta edició és realitzava al camp de gespa municipal 
i a l’escola Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal, i l’eix de la 
trobada van ser les olimpíades. 
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Mulla’t 2017 a les piscines de Subirats
El proper diumenge 9 de juliol al matí 
es celebrarà a les  dues piscines de 
Subirats la diada mundial benèfica: 
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, 
on tota la recaptació d’aquesta jorna-
da es  destina integrament a la Funda-
ció Esclerosi Múltiple per lluitar contra 
aquesta malaltia.

La passada edició es van recaptar 
1.323,71 euros, diners que van con-
tribuir a  realitzar atencions a recents 
diagnosticats, acompanyament, ser-
veis d’orientació, formació, inserció 
social i atencions a persones amb es-
clerosi múltiple al seu domicili.

Aquest any volem tornar a comptar 
amb la col·laboració de tots els veïns 
i veïnes del nostre municipi, així com 
del bestiari festiu i entitats del muni-
cipi.

Cursets de natació a les piscines de Subirats 2017
 A Sant Pau d’Ordal els cursets comen-
cen dilluns 26 de juny  i finalitzaran 
dissabte 22 de juliol amb la festa de 
cloenda. Com a novetat aquest any 
per poder oferir un millor servei, hau-
ran dues franges horàries per als cur-
sets de natació d’iniciació a Sant Pau 

d’Ordal, i al full de inscripció podreu 
triar la piscina municipal on realitzar 
els cursets.

A Ordal els cursos s’iniciaran dilluns 
10 de juliol i finalitzaran dissabte 5 
d’agost, coincidint amb la Festa Major. 

Aquest any també podreu realitzar les 
inscripcions als cursets per setmanes.

Podeu trobar els fulls d’inscripció a les 
piscines municipals, l’Ajuntament i a la 
web de l’ajuntament http://www.subi-
rats.cat/

Horaris d’estiu piscines municipals de Subirats 2017
El passat 16 de juny es van obrir les dues piscines del muni-
cipi de Subirats, romandran obertes fins al 10 de setembre.

Horari de bany: d’11h a 20h 

El preus per les piscines de Subirats son:
- Entrada d’un dia, infantils de 5 a 15 anys es de 3,20 
euros i adults de 16 a 64 anys 4,20 euros.
-Vals de 10 entrades, infantils 26 euros i adults 32 euros.
-Abonaments per tota la temporada, Infantils 40 euros i 
adults 44 euros.

Els menors de 5 anys i majors de 65 anys tenen la en-
trada gratuïta

L’abonament de tota la temporada i els vals de 10 entra-
des els podeu adquirir als bars de les piscines, comprant 
tres abonaments familiars el quart serà gratuït (el de més 
baix cost).

Els abonaments son unipersonals i intransferibles i seran 
vàlids per a les dues piscines municipals.
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Festa de la Gent Gran
de Subirats 2017Regidoria de

Gent Gran

El diumenge 26 de març de 2017 un total de 230 per-
sones de tots els nuclis del municipi, així com veïns resi-
dents a la residència El Cenacle, la Font Santa i el Ricard 
Fortuny, van participar de la celebració de la Festa de 
la Gent Gran. Com en les edicions anteriors totes les 
persones de més de 70 anys del municipi van ser con-
vidades, i es va oferir servei de transport. 

Enguany, aprofitant la commemoració dels 1.100 anys 
del Castell, la Regidoria de Gent Gran va oferir la pos-
sibilitat de visitar el castell de manera guiada als as-
sistents a la festa. Més de 130 persones van aprofitar 
l’oportunitat de conèixer la història i l’arquitectura del 
castell de mà de l’arqueòleg Xavier Esteve, que va con-
duir dues visites consecutives al llarg de la sala del mi-
l·liari, el museu, l’església i la part exterior del castell. 

Paral·lelament, la senyora Maria Lluïsa Latorre va fer un 
repàs per la història de la bruixeria en una conferència 
titulada “La cacera de bruixes. Per què al llarg de l’edat 
moderna es va creure que el mal conviu amb nosaltres, 

és dona i se l’ha d’exterminar?” al Patronat Familiar 
dels Casots, acompanyant el centenar de persones 
que van visitar l’exposició “Per bruixa i metzinera” del 
Museu d’Història de Catalunya, que ens recorda que 
la persecució i l’assassinat de les dones amb coneixe-
ments que avui en diríem mèdics, o amb prou atrevi-
ment per posar en dubte el funcionament social basat 
en el patriarcat i l’abús de poder va ser una constant a 
Europa al llarg de l’edat moderna. 

Després de les visites, els participants van dinar al re-
modelat restaurant El Mirador de les caves, amb un cà-
tering ofert per Cal Blay. I a continuació hi va haver ball 
ofert per un DJ. Cada assistent es va endur de record 
una bossa plegable amb el logotip de la commemora-
ció dels 1.100 anys del castell. 

La festa va començar a les 12 del migdia i es va allargar 
fina a les 6 de la tarda, esdevenint una jornada de tro-
bada per compartir records i expressar bons desitjos a 
veïns, amics i coneguts de tot Subirats. 
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Benvinguda esportiva a la primavera

Amb l’arribada de la primavera al calendari, els grups de gimnàs-
tica suau per a gent gran que condueix la formadora Rosa Maria 
Olivella han fet una activitat exterior, de contacte amb la natura, 
per donar la benvinguda a l’arribada del bon temps. Per exem-
ple, és el cas del grup de Casablanca, que va fer una excursió 
d’1 hora i mitja de durada des del Local Social del barri de Sant 

Grup de gimnàstica suau a Casablanca

Grup de gimnàstica suau d’Ordal 

Sílvia Almirall, formadora de l’Associació Llambrusca
SUBIRATS: EMOCIONALMENT MÉS INTEL·LIGENTS 

Aquest primer semestre del 2017 la 
Gent Gran de Subirats ha estat fent 
un taller d’Intel·ligència Emocional. 
Ara, les persones grans de Subirats 
són una mica més emocionalment in-
tel·ligents perquè han conegut què 
són les emocions, per a què serveixen 
i quins efectes tenen en el seu cos. 

D’aquesta manera poden tenir més 
cura de la seva salut, perquè ja ho 
deien els romans: “Mens sana in cor-
pore sano”.

Anem a pams, i expliquem una mica 
més tot això tant modern de la In-
tel·ligència Emocional. Aquest con-
cepte el va donar a conèixer cap als 
anys 90 del segle passat el psicòleg 
nord-americà Daniel Goleman, tot ex-
plicant la relació entre les emocions 
i les reaccions que generaven en el 
nostre cos. Per tant, l’explicació de la 
relació entre les emocions amb la in-

tel·ligència és força innovadora.
Totes les emocions ajuden a sobre-
viure.

En Daniel Goleman se’n va adornar 
quan va fer un estudi sobre l’evolu-
ció professional dels estudiants més 
brillants d’una prestigiosa universitat 
americana. La conclusió va ser que 
no coincidia que els estudiants més 
intel·ligents fossin els que tinguessin 
carreres més exitoses, sinó que es va 
trobar que estudiants no tan bons en 
les seves notes acadèmiques tenien 
feines molt millors i més ben remu-
nerades i es manifestaven més fe-
liços. L’explicació la va trobar en l’èxit 
social, és a dir, en el fet de ser més 
sociables, més empàtics, ser més sim-
pàtics, tenir més bon humor, ser més 
tolerants a la frustració, tenir bones 
xarxes de suport social....totes aques-
tes variables que engloba el terme in-
tel·ligència emocional. 

Intel·ligència Emocional a Sant Pau d’Ordal

Intel·ligència emocional a Lavern

Joan fins al celler Torelló i tornada. O el cas del grup d’Ordal que 
van aprofitar l’equipament urbà especialitzat per fer gimnàstica 
suau a l’aire lliure ubicat a la Plaça de la Creu d’Ordal. En aquests 
dos nuclis, així com a Can Batista i Sant Pau d’ordal, la gimnàsti-
ca es continua oferint dos cops per setmana, i als nuclis de Can 
Cartró, Can Rossell i Lavern, un cop per setmana. 
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Roser Rios Rallé, professora de Música
i Màster en Musicoteràpia

MUSICOTERÀPIA PER A LA GENT GRAN

“L’art de la música és el que més proper es troba de les 
llàgrimes i els records”

(Oscar Wilde)

Qui no ha experimentat en alguna ocasió certa emoció 
mentre escoltava música? El so i la música ens produeixen 
emocions, i aquestes modifiquen la nostra fisiologia, arri-
bant a poder alterar el nostre ritme cardíac.

La majoria de persones al llarg de la nostra vida hem tin-
gut vinculacions amb la música, a un nivell o altre: hem 
ballat, hem cantat, hem anat a concerts i de segur que 
recordem algunes cançons, sovint vinculades a algun mo-
ment especial de la nostra vida.
La Musicoteràpia consisteix en l’ús de la música i els seus 
elements (so, ritme, melodia...) amb finalitats terapèutiques, 
per afavorir la comunicació, millorar l’autoestima i l’estat 
d’ànim i incentivar el moviment, l’expressió i la creativitat.

La Musicoteràpia forma part del grup de les teràpies crea-
tives ja que es basa en la utilització de les capacitats crea-
tives relacionades amb l’art, en aquest cas, la Música.

Per què per a  la Gent Gran la Musicoteràpia és una eina 
terapèutica tan efectiva? Doncs bàsicament la música és 
un instrument que ens serveix de reforç i ens acompan-
ya quan estem patint moments difícils, de fet, a qualsevol 
edat. Ens ajuda a gaudir del present, i a evadir-nos durant 
una estona. Amb la música sentim i experimentem plaer. 
Ens ajuda a comunicar-nos. En definitiva, incrementa el 
sentiment de benestar.

En les sessions de musicoteràpia es treballa amb un re-
pertori musical personal i significatiu, això vol dir que tre-
ballarem amb la historia musical de l’usuari, que són les 
músiques que a ell o ella li aportaran records, vivències 
i estímuls. La persona connecta amb els seus records, la 

En aquest taller de 5 sessions, hem 
explicat que les emocions es generen 
a la part més primitiva del cervell i 
que serveixen per ajudar-nos a sobre-
viure. Totes les emocions ens ajuden 
a sobreviure, tant les més alegres i 
positives com les més terribles i poc 
desitjades, totes compleixen la seva 
funció en la nostra vida. El quid de la 
qüestió està en utilitzar les emocions 
a favor nostre i no en contra. O sigui 
que hem de voler sentir-nos bé amb 
nosaltres mateixos i potenciar totes 
aquelles activitats que ens agraden 
i ens ho fan passar bé, i si pot ser 
acompanyats de més persones que 
ens aprecien al nostre voltant, millor. 

També hem d’entendre que quan ens 
passa un esdeveniment no desitjat o 
desagradable, és normal sentir-nos 

tristos i abatuts, hem d’elaborar un 
dol i aquestes emocions ens hi aju-
den. Però no ens podem quedar en-
callats en aquesta emoció. 

Per què ens sentim com ens sentim?
Quan tot això ho entenem i sabem 
que el nostre cos, sense que hi in-
tervingui la nostra voluntat, genera 
unes substancies diferents en cada 
estat d’ànim, podem entendre millor 
per què ens sentim com ens sentim 
en cada moment i podem utilitzar les 
nostres emocions a favor de la millo-
ra de la nostra salut i de les nostres 
relacions, perquè també sabem que a 
tothom ens passa el mateix i ens po-
dem entendre més bé.

Des de Llambrusca desitgem que to-
tes aquestes explicacions us serveixin 

pel vostre dia a dia i que, sobretot, 
us ho hàgiu passat bé amb nosaltres. 
Nosaltres ens ho hem passat molt bé 
compartint aquestes estones amb 
vosaltres rient, xerrant, escoltant-vos 
i deixant fluir les emocions en cada 
sessió.

Intel·ligència emocional a Can Rossell

Musicoteràpia a Can Rossell Musicoteràpia a Casablanca
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seva identitat i la seva història, i se sent reconeguda. Per 
tant, ens ajuda a fomentar l’expressió de sentiments i emo-
cions tan importants sempre, però en aquesta edat molt 
més. 

Altres beneficis de la musicoteràia per a la  gent gran serien 
que augmenta l’autoestima al veure’ns capaços de cantar 
una cançó o fer una petita improvisació amb els instru-
ments. Ajuda a afavorir el desenvolupament del llenguatge 
en persones amb problemes com ara l’afàsia així com a 
mantenir o millorar aquestes habilitats verbals, a través 
d’activitats rítmiques. Estimula l’atenció i la memòria a curt 
i llarg termini i disminueix o alleuja símptomes negatius 
com ara l’ansietat i la desorientació. En la relaxació ens aju-
da moltíssim disminuint l’ansietat i l’angoixa. Tots aquests 
beneficis cognitius poden tenir un gran impacte en qualse-
vol persona, però sobretot en les persones grans, com ja 
he comentat. També té la capacitat d’alliberar la memòria. 
Aquesta és una de les raons per les quals la Musicoteràpia 
és un dels tractaments més eficaços per a gent gran que 
pateixen determinats trastorns o malalties com Parkinson, 
demència, mobilitat reduïda, Alzheimer...

Repàs al cicle de conferències amb en Quim Cervera 
El passat mes d’abril es va cloure el cicle de conferències 
del sociòleg Quim Cervera a Sant Pau d’Ordal. En total 
s’han fet 5 conferències entre el setembre de 2016 i l’abril 
de 2017, les tres primeres a l’escola Moncau d’Ordal i les 
altres dues al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal. En total 
hi han participat unes 120 persones, amb un auditori de 
més o menys ple en funció  de cada convocatòria.

Al setembre la conferència va esdevenir una classe ma-
gistral per situar-nos en el context social actual; canvis 
socials, econòmics, tecnològics, polítics, culturals... Con-
cretament es va parlar de que vivim en un món en crisi 
alimentaria, ecològica, financera-immobiliària, econòmica, 
política, cultural, religiosa i espiritual, de relacions inter-
personal, personal i del model depredador capitalista. Fet 
el repàs dels factors que condicionen aquestes crisis, es 
va concloure i explorar el temps de transició que suposa 
aquesta crisi global. I es va cloure la conferència amb una 
mirada directa a la situació social a Catalunya. 

El mes d’octubre la conferència va versar sobre el plura-
lisme religiós. La Declaració Universal dels Drets Humans 
exposa que tota persona té dret a la llibertat de pensa-
ment, de consciència i de religió; aquest dret inclou la 
llibertat de canviar de religió o de creença, així como la 
llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, in-
dividual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per 
l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança. A partir 
d’aquest gran acord, en Quim Cervera va fer un mapa so-
bre els espais de culte religiós de Catalunya, la diversitat 
religiosa i la seva evolució al nostre país. Es va parlar de 
l’Islam, de l’Església Evangèlica, dels Testimonis Cristians 
de Jehovà, i el Budisme, entre altres. I es van exposar i 
comentar diverses enquestes sobre la pràctica i el grau de 
coneixement religiós. I finalment es va parlar de l’esforç de 
la societat i les institucions per a la comprensió i el treball 
interreligiós. 

L’emancipació nacional i l’alliberament social de Catalunya 
va ser el tema de la tercera conferència que es va fer el 
mes de novembre. En paraules d’en Quim Cervera: “Venim 
d’una revolució fracassada, la de 1936 al 1939, i la ge-
neració de persones avui jubilades ha viscut una sèrie de 
revolucions fracassades o  intents de revolució que com 
a mínim no han consolidat el règim socialista, de rostre 
humà, que totes elles volien implantar. Des de la revolució 
interna a Hongria, els anys cinquanta, i la txeca el 1968, 
per humanitzar el mal anomenat socialisme realment exis-
tent en els seus països, la del Maig del 68 francès, fins les 
llatinoamericanes a Xile (1973), a Nicaragua i El Salvador 
(els anys vuitanta). I més recentment els intents fallits de 
canvi a Xina, o a Cuba.”

I en la conferència es va interrogar sobre el gruix, el pa-
trimoni, la memòria acumulable, l’experiència, els passos, 
encerts i errors, de totes aquestes revolucions i per la si-
tuació del nostre país avui. I també es va preguntar sobre 

A nivell de benefici físic, la música en si actua com a es-
tímul sensorial activant el sistema motor. Amb el seu rit-
me, aconsegueix millorar la coordinació dels moviments, la 
mobilitat i la coordinació en general de la persona.

La música és un element clau que genera moments gratifi-
cants i crea ambients agradables en els quals s’enforteixen 
els vincles afectius quan es fomenta la participació, la inte-
racció i la comunicació social en grup. Per tant, es pot im-
partir de manera individual, en grup o amb els cuidadors 
o familiars, però sempre és molt important que ho faci una 
persona qualificada.

En definitiva, tot això ho aconseguim amb la Musicoterà-
pia. Les experiències musicals ens aporten plaer, ens fan 
augmentar el nivell de serotonina, neurotransmissor enca-
rregat, entre altres coses, de regular l’estat d’ànim. Per tant 
la Musicoteràpia, amb tot el seu potencial creatiu, podem 
afirmar que pot contribuir a minimitzar els efectes pro-
pis de l’envelliment i alhora aportar-nos aquesta “dosi” de 
plaer i evasió tan important avui en dia.

Conferència d’en Quim Cervera a Sant Pau d’Ordal 
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el que aporten els moviments socials, el moviment nacio-
nalista i el moviment obrer, junts, per orientar actualment 
el procés social català vers una transformació profunda de 
les estructures, en favor dels més desfavorits i de totes les 
capes populars.

Al mes de març les conferències d’en Quim Cervera es van 
desplaçar d’Ordal a Sant Pau per facilitar la participació 
d’un nou auditori. I la sessió va servir per sensibilitzar so-
bre els centres penitenciaris i els interns, i la seva influèn-
cia als barris. També es van donar dades estadístiques 
sobre les edats, sexe i situació. Es va fer èmfasi en el fet 
que la majoria d’interns no es poden qualificar pròpiament 
com a delinqüents. Per exemple la majoria són drogode-
pendents, que han comès robatoris derivats dels problema 
d’addicció, i que haurien de ser  en centres de desintoxi-
cació. També si trobem moltes persones immigrants que 
no tenen els papers regularitzats i malalts mentals, i cada 
cop hi ingressen més interns per delictes de trànsit que 
són una població ben diferent a la que consideraríem un 
delinqüent pròpiament. Per tant, ens trobem amb un siste-
ma judicial i social injust que no resol problemes sinó que 
ocasiona patiment. A més a més, hi ha molt poca informa-
ció sobre aquest tema a l’abast de la població. En Quim 
Cervera va convidar els assistents ha tenir en compte que 
els interns als centres penitenciaris són ciutadans, no són 
delinqüents, lladres o assassins sinó persones que han co-
més en un moment determinat de la vida un acte delictiu, 
són persones amb tota la dignitat com tota persona, me-
reixen respecte, són germans nostres, tots ens podem tro-
bar en situacions semblants, nosaltres o algú dels nostres 
entorns: familiars, amics, veïns, companys..., és important 

crear uns ponts, unes relacions de nosaltres amb ells, so-
bre tot perquè quan surtin del centre trobin una referència, 
i puguin ser recolzats i acompanyats, si volen, en la recerca 
de treball, de formació, d’habitatge, en gestions, tràmits, 
en temes de salut (anar al metge, al psicòleg)..., i és molt 
important l’acollida d’ells per part de les Administracions, 
dels barris, dels veïns, de les empreses, de les associacions 
i entitats dels barris sobre tot en vistes a la seva reinserció. 
Finalment es va presentar el projecte Portes obertes i el 
voluntariat als centres penitenciaris. 

La darrera conferència del Cicle va ser precisament sobre 
el voluntariat. Es va parlar del sentit i el valor de l’acció 
voluntària i de les seves motivacions bàsiques. I en aquest 
sentit es va parlar de les tres formes en que experimentem 
l’amor.    El fet de donar: sense paternalismes i encara que 
s´esperi rebre, seguir donant, humilment, discretament, 
gratuïtament. El fet de rebre: saber rebre, acollir els dons, 
els regals, les aportacions dels altres, reconeixent que ens 
ajuden a ser persones, a créixer, a canviar, a millorar, a 
conèixer-nos, a saber més de la condició humana, de les 
contradiccions i injustícies socials... Rebre amb humilitat el 
dolor, el perdó... I la reciprocitat: Aspirem de fet humana-
ment a la reciprocitat, estem més joiosos, satisfets, i ens 
sentim més realitzats com a persones si donem i rebem... 
Les 5 conferències van ser d’un alt contingut pedagògic, 
molt amenes i ben documentades. Aquelles persones que 
hi van poder assistir i participar en els debats finals de 
cada sessió, es van poder endur un aprenentatge social 
molt valuós de mà d’un sociòleg implicat i bon divulga-
dor. Des de la regidoria de Cultura li expressem el nostre 
agraïment. 

Regidoria de
Joventut

Aules d’estudi

Enguany, fa 1 any que des del Subijove es va impulsar 
el projecte d’Aules d’estudi assistit per a joves i ara el 
grup ja esta quasi al complert! 

El projecte va creixent a poc a poc, els joves en fan 
una valoració molt positiva, ja que a més a més de fer 
els deures i estudiar també és un espai d’expressió de 
tot allò que passa a l’Institut i afecta als estudis. 

Per aquells joves i /o famílies que els pugi interessar 
aquesta activitat, durant el mes de setembre, s’enviarà 
una carta informativa a casa de tots els joves de Su-
birats 
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Escalada i Acrobàcia per Setmana Santa
Una de les propostes sorgides de les Taules Joves va ser 
fer una sortida per Setmana Santa, aprofitant les vacances 
dels més joves. Aquesta sortida es va fer conjuntament 
amb joves d’Olesa de Bonesvalls i Pacs del Penedès. Els jo-
ves van poder practicar durant tot el mati diverses moda-
litats d’escalada i disciplines acrobàtiques (teles, trapezzi, 
slackline...).

Amb aquesta activitat es va voler oferir un lleure alternatiu 
als joves a més a més practicant un esport diferent al que 

s’està acostumat i posant en funcionament tot el cos. Val 
a dir també, que a Subirats s’hi va detectar molt bon nivell 
d’aquestes disciplines!

A partir d’aquí, tenim ganes de seguir apostant per aquest 
tipus d’activitats, també en col·laborar conjuntament amb 
altres pobles de la Comarca per tal de facilitar la organit-
zació de les activitats i la trobada i intercanvi amb altres 
joves. 

Programa d’activitats
d’estiu per Joves

Com a novetat , enguany s’ha impulsat un programa 
que pretèn recollir les diverses activitats dirigides a 
joves i que es faran arreu del municipi. Aquest pro-
grama s’ha extret a partir de les propostes dels joves, 
que tenien com a base la viabilitat i inclusió. 

El programa es pot consultar a la pàgina de facebook 
‘’SubiJove’’ i a l’Instagram ‘’SubiJove’’ subiratsdinamo. 
Recordem que per a participar en algunes de les acti-
vitats cal inscripció prèvia. 

Servei d’Habitatge
Comarcal

Coneixeu el Servei d’Habitatge Comarcal? Com a joves, 
per què ens pot interessar?

És un servei gratuït que treballa en dues línies:

1) Assessorament preventiu en els aspectes formals: 
Contracte de lloguer, de compra, drets i deures, situació de 
desnonament...Qualsevol situació de dubte o problemàtica 
que us pugueu trobar.

2) Ajuts i suport d’accès a l’habitatge: Impagament del 
lloguer, suport en la gestió de les despeses inicials, trami-
tació de l’ajuda econòmica annual al lloguer, borsa s’habi-
tatge comarcal...

Recordem que podeu tramitar l’Ajut econòmic al lloguer  
fins el dia 19 de juny del 2017.  Per accedir a aquest 
ajut, el requeriment primordial és disposar del contracte 
de lloguer. Si encara no el tens, pots dirigir-te al Servei 
d’Habitatge i informar-te en quin llindar et trobes i quina 
quantitat podries arribar a rebre. 

Per contactar amb el Servei d’Habitatge truca al:
38 900 000

CURS DE MONITOR DE LLEURE INTENSIU 
Del 10 al 26 de juliol - Pla del Penedès 

CARRETONERS FRONTAL
7 i 8 de juliol - Avinyonet del Penedès 

Contacte:
Tècnica de Joventut: Judit Monsalve Fuentes
628 264 481

Formació
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Els joves parlen
Com et dius?
Gerard Guimerà Ballesta.

A on vius?
A El Rebato.

Quina edat tens?
22 anys.

Estàs estudiant?
Sí, estic a quart curs de nanociència i nanotecnologia.

En què consisteixen aquests estudis?
La nanociència és una ciència multidisciplinar que engloba 
física, química i biologia.  En paraules planeres es tracta de 
manipular la matèria a petita escala, estudiar-la i quan tor-
nem a l’escala macro, obtenir materials amb propietats noves. 

Quins camins t’obren per treballar?
En el camp de la investigació, de la docència, també en el 
camp de la divulgació o periodisme científic i en el món de 
les patents, el que es coneix com a Tech Transfer, que con-
sisteix a portar el coneixement dels centres d’investigació als 
centres tecnològics, i que així aquest coneixement pugui ser 
aprofitat per la societat.

Penses que trobaràs feina relacionada amb el que estàs 
estudiants?
Sí, sens dubte, encara que falta molta feina per fer en aquest 
país en aquesta branca. Ara mateix la sortida que hi ha és 
més cap a la nanociència que cap a  la nanotecnologia, ja que 
falta molta feina en investigació. És una ciència molt recent i 
com a ciència té el seu temps de desenvolupament. Sempre 
hi ha uns anys d’in pass que solen ser entre 15 i 20 anys. 

T’agrada viure aquí?
Sí, m’agrada molt sobretot per la  tranquil·litat que m’aporta..

Què penses del teu poble?
Bé, és un municipi una mica complicat, Subirats. Hi ha molts 
pobles i tothom demana el seu, però a l’hora d’oferir serveis 
és complicat. Clar, els serveis s’han de centralitzar i si s’han de 
portar a tots els nuclis és difícil. Hi ha nuclis molt petits, com 
El Rebato, que ens movem a Sant Sadurní perquè ho tenim 
més a prop.

Què creus què s’ha de millorar?
Bé, Subirats és complicat i a base  de fer molt assaig de prova 
i error, es pot arribar a tenir una majoria contenta. Les neces-
sitats varien segons el nucli on vius i acontentar a tothom és 
impossible.

Què t’aporta viure aquí?
Bé, tranquil·litat i que és com un lloc apart, estic a 5’ de Sant 
Sadurní, si vull qualsevol cosa m’hi apropo, agafo el cotxe, la 
moto i baixo, que és ja com la “gran ciutat” comparada amb 
el barri on visc.

Què opines de la situació política a Catalunya?
Bé, hi ha un gran debat fa temps i jo sóc partidari que Catalun-
ya aniria millor si fos independent. Ara, la situació actual és una 
mica difusa i són moments complicats. D’aquí a poc hauríem 
de veure com acaba tot plegat, i espero que acabi cap a bé.

Creus que t’afecta en la teva vida? Com?
En el meu dia a dia, així a primer cop d’ull, no ho veig, però 
crec que si m’ho pensés bé, punt per punt, com afecta el ser-
hi o no dins d’Espanya, segurament m’adonaria que realment 
les coses serien diferents. No ho hem vist mai una Catalunya 
independent i serà maco de veure.

Aquesta entrevista s’ha realitzat en directe a la ràdio mu-
nicipal el dia 16 de maig. El proper dia 17 de juny s’eme-
trà sencera en el magazine Carai quin dia, a Penedès FM 
Subirats 90.2

Regidoria de
Participació
Ciutadana

Jornades informatives i de participació

La regidoria de Partici-
pació Ciutadana va or-
ganitzar entre els mesos 
de febrer i abril diverses 
jornades informatives i de 
participació als diferents 
nuclis del municipi, per es-

pais públics, la senyalització, la seguretat vial i serveis 
com l’aigua o l’enllumenat. Després d’aquestes jornades, 
l’equip de govern ha començat a estudiar i treballar en 
totes les actuacions i preocupacions expressades pels 
veïns, amb la intenció de millorar la gestió municipal.

La participació ciutadana ens permet obtenir unes rela-
cions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i 
implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

coltar als veïns i saber de les seves inquietuds, preocu-
pacions i propostes. L’assistència de veïns i veïnes a les 
diferents sessions va ser bona i prop d’un centenar de 
persones van poder exposar els temes que els preocu-
pen als regidors de l’equip de govern que els hi van do-
nar resposta. Les jornades van començar a Can Batista, 
on també es va presentar el projecte d’arranjament del 
camí principal i la última jornada es va fer a Lavern. Els 
temes més tractats han estat la recollida d’escombraries, 
el manteniment general de la via pública, la millora d’es-
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Entitats participants al
Portal d’entitats de l’Ajuntament

El passat mes de març 
es va presentar el Por-
tal d’Entitats de Subirats 
a les més de 40 entitats 
que van assistir a l’ac-
te. El Portal d’Entitats de 
Subirats és una eina per 
donar a conèixer la reali-
tat associativa de Subirats 
així com per oferir-vos 
informació actualitzada 
sobre notícies i recursos 
adreçats a les entitats del 

d’Ordal, Associació Cria-
tures, Ateneu Ordalenc, 
L’Escurcerot i diables 
d’Ordal,  Associació dia-
bles de Sant Pau, Cen-
tre Agrícola de Sant Pau 
d’Ordal, Coral Llebeig, 
Associació Castell de Su-
birats, Ampa escola El 
Montcau, Associació ju-
venil Esplai Sol Naixent, 
Associació excursionista 
Gecasp, Associació Cen-

Regidoria de
Turisme

Caminada popular pel tradicional
Aplec del Pa i l’Empenta 

El passat dilluns 1 de maig 
va tenir lloc el 46è Aplec 
del Pa i l’Empenta al Castell 
de Subirats – Santuari de 
la Mare de Déu de la Font 
Santa i per arribar-hi, fent 

esport i gaudint del paisatge primaveral, es va organit-
zar una caminada popular des de l’Oficina de Turisme 
de Subirats. Aquesta caminada va tenir una molt bona 
acollida, amb gairebé una vintena d’excursionistes entre 
els quals hi havia veïns i veïnes del municipi i, persones 
vingudes de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Ano-
ia i Sabadell, alguns d’ells havien fet el viatge en tren fins 
a l’estació de Lavern-Subirats.  

La passejada va ser guiada pel personal de l’Oficina de 
Turisme que durant el recorregut fins al castell va fer di-
ferents explicacions del paisatge i el patrimoni. La sortida 
es va iniciar a les 9 hores, després d’esmorzar, i es va se-

guir l’itinerari que va al castell passant pel torrent de Cal 
Solà. L’arribada al castell va ésser abans de les 11 hores.

La ruta vitivinícola de Subirats 1 s’inicia a l’Estació Vi-
tivinícola de Lavern, veritable centre neuràlgic de les 
rutes que recorren el municipi. El camí discorre per ter-
renys amb una certa elevació, la qual cosa ens permet 
tenir vistes sobre la plana del Penedès i Montserrat o 
Sant Llorenç del Munt. 

municipi.
Subirats disposa d’un teixit associatiu dinàmic que fa que 
el nostre municipi gaudeixi de nombroses iniciatives, arri-
bi a tot tipus de sectors i a les inquietuds de la nostra 
societat.
Les entitats i els diferents col·lectius subiratencs són els 
protagonistes de la riquesa cultural i social i són una 
peça fonamental per consolidar una societat democràtica 
i pròspera. Aquests col·lectius fomenten valors de millora 
de la justícia social, de respecte al medi ambient, de la 
normalització cultural, lingüística i esportiva i són essen-
cials per construir una societat amb progrés.
Arrel d’aquesta presentació s’han signat 16 convenis de 
participació amb diverses  associacions del municipi. Les 
primeres entitats que s’han adherit al projecte són:
Casal Can Batista, Grup de teatre “La companyia es gra-
ta”, Patronat familiar de Subirats, Agrupació folklòrica 

tre d’estudis de Subirats i Associació de veïns del barri 
de Sant Joan de Subirats. 
Aquestes entitats ja tenen donat d’alta el seu propi bloc 
que podran anar dotant de contingut per donar-se a 
conèixer, informar de les seves activitats, publicar les 
seves notícies, etc.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana està pre-
vist organitzar diverses sessions formatives al llarg de 
l’any per tal que aquestes entitats aprenguin les eines i 
recursos necessaris per dissenyar el seu propi bloc.  
Des de l’Ajuntament animem a totes les entitats i as-
sociacions del municipi a participar en el projecte del 
Portal d’entitats. Si voleu més informació podeu trucar 
per telèfon (93.899.30.11) o enviar un correu electrònic 
a: comunicacio@subirats.cat   
L’adreça web del Portal d’entitats és:
www.entitats.subirats.cat
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Castell & Vi – Degustacions al Castell de Subirats
La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Subirats en-
ceta una temporada de degustacions al Castell de Subirats 
coincidint amb els actes de celebració dels 1.100 anys del 
Castell de Subirats (917 – 2017).

Amb l’objectiu de donar a conèixer el vi i cava de Subi-
rats, s’ha creat  la nova modalitat d’entrada combinada 
“Castell de Subirats i vi” que consisteix en la degustació 
d’una copa de vi o cava, al finalitzar la visita al Castell de 
Subirats. Aquesta és una activitat promocional per donar 
a conèixer al públic final el patrimoni cultural i donar va-
lor a la identitat vitivinícola del municipi i la qualitat dels 
productes elaborats a la Capital de la Vinya. L’activitat està 
dirigida a totes les persones majors d’edat que tinguin 
interès a conèixer el Castell de Subirats i tastar vins i caves 
en un indret singular. Les degustacions seran servides pels 
guies del castell a l’interior de la sala del Mil·liari o en el 
mirador amb vistes espectaculars a la Muntanya de Mont-
serrat. En el web de Turisme Subirats podeu consultar les 
dates. Aprofitem per esmentar i donar les gràcies als ce-
llers col·laboradors en aquesta acció promocional: Fèlix 
Massana Ràfols Agricultura Ecològica; Caves El Mas Ferrer; 

Cava Guilera; Caves Olivé Batllori; Oliver Viticultors; Bo-
degues Sumarroca; Albet i Noya; Castellroig Finca Sabaté 
i Coca; Caves Llopart; Esteve i Gibert Viticultors; Eudald 
Massana Noya Agricultura Ecològica; Cellers Carol Vallès i 
Caves Canals & Casanovas.

Nou material promocional per la inauguració
del Mercat del Préssec d’Ordal

La Regidoria de Turisme de Subirats 
està treballant el nou material promo-
cional del Mercat del Préssec d’Ordal, 
on s’inclourà les activitats turístiques 
relacionades amb el préssec, com és 
la visita a un obrador, la ruta vitiviní-
cola a peu o en bicicleta del préssec, 
les passejades guiades per la terra del 
préssec, la ruta de les tapes del mercat 
del préssec, i/o el maridatge de cava 
i préssec a la mateixa plaça Subirats, 
els dies de mercat. També el material 
promocional donarà a conèixer la gas-
tronomia de la zona i els restaurants 
que treballant el producte de proximi-
tat en les seves cartes. La finalitat és 
tenir un fulletó turístic actualitzat per 
tal que el visitant pugui trobar tota 

la informació d’interès relaciona amb 
la destinació i el producte en qüestió. 
Per la seva singularitat, qualitat i iden-
titat amb el territori, l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació de Barce-
lona dóna suport a la millora d’aquest 
producte turístic a través d’un ajut 
econòmic destinat a accions innova-
dores. El nou fulletó estarà disponible 
el dia de la inauguració del 12è Mer-
cat del Préssec d’Ordal, que serà el 
diumenge 11 de juny, un any més, ens 
trobarem a la Plaça Subirats de Sant 
Pau d’Ordal per donar el tret de sorti-
da a la temporada del  Préssec d’Or-
dal, enguany hi haurà diferents acti-
vitats per gaudir, en família o amics, 
de l’enoturisme, la gastronomia i el 

turisme actiu.
El Préssec d’Ordal és un préssec de 
vinya que els pagesos elaboradors 
venen directament, sense intermedia-
ris, al mercat després de ser collit en 
les condicions òptimes de maduració. 
El préssec d’Ordal és un producte de 
qualitat aromàtica i gustativa, en part 
pel tipus de sòl calcari de Subirats 
i en part per ser un cultiu de secà, 
aquests factors li atorguen una aroma 
i un gust molt preuat. El Mercat del 
Préssec d’Ordal s’organitza des de la 
Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
de Subirats i l’Associació de Produc-
tors del Préssec d’Ordal amb la col·la-
boració de la Diputació de Barcelona. 

XV Festival de Música a les Vinyes
A l’estiu, els dies 22 i 29 de juliol, Subirats acollirà la XV edició 
del Festival de Música a les Vinyes, un festival que, any rere 
any, ofereix concerts de gran qualitat artística amb alguns dels 
millors músics del panorama actual. Enguany, la programació 
del Festival de Música a les Vinyes celebra el quinzè aniversari 
amb dues propostes singulars amb formacions de luxe. Per 
una banda, el dissabte 22 de juliol, Antonio Serrano virtuós a 
l’harmònica, i el músic més clàssic del Festival de Música a les 
Vinyes, Ignasi Terraza, al piano, amb l’espectacle Summertime. 
Aquests dos músics de reconeixement internacional ens porta-
ran les peces més autèntiques i emblemàtiques del jazz fent un 

duet imprescindible en un concert únic especialment pel Fes-
tival de Música a les Vinyes. L’altre concert, el dissabte 29 de 
juliol, Manel Camp Quartet ens portarà un espectacle polièdric: 
jazz i rapsòdia en honor a Ramon Llull amb l’espectacle ART. 
Amb Manel Camp al piano, Matthew Simon a la trompeta, Ho-
racio Fumero al contrabaix, Lluís Ribalta a la bateria i l’inconfu-
sible veu de Joan Crosas, recitant. Un concert on jazz i cultura 
es fusionen per crear un espectacle inesperat. En dos caps de 
setmana consecutius, en el poble medieval de Torre-ramona, hi 
haurà una cita amb la millor música, gaudint d’un entorn únic, 
envoltat de vinya.
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Els alumnes de l’Institut Cavall Bernat de Terrassa
visita Subirats

L’alumnat de Direcció de Sala, de Guies i d’Agències de  Viat-
ges i Gestió d’Esdeveniments de l’Institut Cavall Bernat va fer 
una sortida per Subirats, on l’objectiu de la visita era conèixer 
diferents agents turístics del municipi i els seus equipaments, 
a la vegada que coneixien el paisatge de la vinya, la geografia 
i la cultura d’una zona vitivinícola amb tants atractius com és 
Subirats. 
La ruta va començar al Castell de Subirats, on el tècnic de turis-
me va donar la benvinguda al grup i va realitzar una introduc-
ció del municipi i l’entorn del castell, a continuació els alumnes 
van visitar els diferents espais del recinte arqueològic que do-
mina el paisatge de la zona i que enguany celebra el 1.100 
aniversari. Els alumnes, acompanyats dels professors, varen 
poder realitzar la visita autoguiada, i gràcies als nous plafons 
explicatius que es van instal·lar durant l’última millora del recin-
te, varen poder demostrar les seves qualitats com a guies turís-
tics. Després de la primera activitat, varen marxar a les Caves 
Olivé Batllori, on varen conèixer el procés d’elaboració del cava 

i varen visitar els dife-
rents espais del celler, 
amb tast guiat final, 
també van aprendre a 
fer el degorjat a l’estil 
tradicional. Seguida-
ment, varen visitar el 
restaurant Mirador 
de les Caves, de la 
mà del responsa-
ble d’enoturisme del 
grup Cal Blay, varen 
conèixer el treball especialitzat en grans esdeveniments i pa-
quets enoturístics i varen fer un recorregut per les instal·lacions 
del restaurant. Després, de la darrera visita el grup va anar al 
mirador del Castell de Subirats, on els alumnes vàrem muntar 
un càtering a l’aire lliure que va  posar punt final a la jornada 
de formació.

OFICINA DE TURISME DE SUBIRATS
HORARI ESTIU 2017 

Últim diumenge de març al 31 de setembre

DE DIMARTS A DIVENDRES: De 9h a 14h i de 16h a 18h

DISSABTES:  De 10h a 14h i de 16h a 18h 

DIUMENGES I FESTIUS: De 10h a 14h

Bon temps durant el lliurament Subirats en Flor

El diumenge 14 de maig es va celebrar una nova edició 
de Subirats en flor, la tradicional festa de la primavera del 
municipi, on les famílies de Subirats van recollir el seu lot 
de flors a l’estació del tren Lavern - Subirats. Amb aquest 
esdeveniment festiu, l’Ajuntament de Subirats, a través de 
la Regidoria de Turisme, incentiva l’embelliment del mu-
nicipi. Enguany el lot floral l’han conformat Clavellines, 
Gazània i la Lavanda Serreta. El dia va ser magnífic i unes 
700 famílies van passar a recollir el seu lot al nou equi-

pament turístic. Al mateix edifici hi va haver l’exposició i 
audiovisual dels  “150 Anys del Ferrocarril de Tarragona 
a Martorell (1865-2015), on els organitzadors de l’expo-
sició, representants de RENFE i del Consistori, van poder 
explicar el passat, present i futur de l’estació de tren de 
Lavern – Subirats. Així mateix, en la sala de benvinguda, 
es va poder veure el projecte de turisme i els nous usos 
d’aquest entorn. Tot plegat, un dia festiu i floral on els 
veïns i veïnes van poder conèixer les obres de millora i 
remodelació de l’estació, i els equipaments turístics que 
ben aviat seran a ple funcionament.  

El dia també va comptar amb la visita d’un membre de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) que està realitzant 
un catàleg amb el recull del Patrimoni Immaterial i Cultural 
del Penedès i que s’han interessat per la nostra festa, la 
informació de l’entrevista i les imatges es publicaran a la 
pàgina web de l’IEP. 

Totes les famílies que van participar en aquesta festa floral 
ha tingut fins al 31 de maig, l’oportunitat d’enviar fotogra-
fies de les seves façanes a comunicacio@turismesubirats.
cat i així participar en el concurs fotogràfic Subirats en 
Flor 2017.



30

TotSubirats
73 juny 2017

31

El Director General de Turisme, visita l’Oficina de Turisme 
de Subirats i el nou equipament turístic a l’estació

de tren de Lavern 
El mes d’Abril, Subirats va rebre el Sr. Octavi Bono, Director 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El Sr. 
Bono va visitar l’entorn de l’estació de tren de Lavern – Su-
birats, per conèixer de primera mà els treballs que es duran 
a terme en matèria de turisme en aquest indret. Durant la 
visita, acompanyat de l’Alcalde i la Regidora de Turisme, 
així com l’Alcalde de Torrelavit, el Sr. Bono, va comprovar 
satisfactòriament l’encert del projecte turístic de Subirats 
per dinamitzar econòmicament el territori a través de la 
mobilitat sostenible i la possibilitat que ofereix el tren. 

Tal com hem esmentat en articles anteriors, la Direcció Ge-
neral de Turisme subvenciona part del projecte que reva-
loritzarà la destinació turística de Subirats en un model 
sostenible i de qualitat. Els treballs en l’entorn de l’estació 
de tren permetrà la millora i accessibilitat de l’espai de 
l’oficina de turisme, la finalització del nou equipament de 
lloguer de bicicletes comarcal, la creació de millors acces-
sos i més aparcament per als viatgers; així com la creació 
d’una zona de pícnic i zona d’aparcament per autocarava-
nes i autocars. Aquesta actuació també comportarà amb la 
millora i embelliment de la zona d’aparcament de la ma-
teixa estació de tren.

Durant la visita, a part de conèixer l’espai on estan ubi-
cades les infraestructures turístiques que properament es 
començaran a millorar i desenvolupar, el Sr. Bono, també 
va poder parlar amb turistes vinguts d’Alaska, els quals 
varen explicar que estaven gaudint d’una escapada en tren 
de dia sencer des de Barcelona a Subirats, per conèixer el 
Penedès en bicicleta elèctrica i visitar cellers i restaurants 
de la zona. Abans d’agafar el tren  de retorn a Barcelona, 

els turistes varen explicar al Sr. Bono, que 40 minuts en 
tren de Barcelona al Penedès és un trajecte curt per a ells, 
ja que en el seu país d’origen estan acostumats a fer tra-
jectes molt més llargs per anar a la feina.

Abans de marxar, també va veure les obres de millora de 
l’estació de tren de Lavern-Subirats; tot plegat, segons ell, 
farà que aquest indret esdevingui un espai de referència 
d’atenció al visitant, podent utilitzar un mitjà de transport 
sostenible en unes instal·lacions de primer nivell.

El senyor Bono, antic director del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona, és un gran expert en temes tu-
rístics i va lloar l’esforç que està fent Subirats per impulsar 
el turisme al municipi i a la comarca. 

Reportatge de Subirats a la revista francesa Tour Hebdo 
La prestigiosa revista francesa Tour Hebdo va fer un repor-
tatge sobre Catalunya. Aquesta revista és un referent, al país 
veí, per als professionals del turisme. Té una edició en paper 
amb una tirada de 25.000 exemplars i també un portal web 
a Internet.
Per això, és una bona notícia el reportatge de 10 pàgines 
sobre Catalunya, on va dedicar una gran part al Penedès i 
a Subirats. Del Penedès es va centrar en les visites soste-
nibles de les rutes Penedès 360º. Concretament, el matí 
de dissabte 4 de març, la periodista de Marsella, Florence 
Donnarel, va sortir en bici per descobrir part de la ruta que 
passa per Subirats del Penedès 360º. El Penedès 360º són 
tres itineraris circulars per etapes dissenyats especialment 
per a les modalitats de Mountain bike, senderisme i slow-
bike que recorren el Penedès vora el mar, entre vinyes i per 
muntanyes.
Quant a la periodista francesa, va realitzar la ruta pel repor-
tatge sortint de l’Estació Vitivinícola de Lavern-Subirats en 
bicicleta elèctrica i acompanyada d’un guia local de l’em-
presa Bikemotions. Durant el trajecte va poder veure el pai-
satge de vinya Subiratenc i visitar el celler Eudald Massana 
Noya, on va tastar el producte que s’elabora al Penedès.
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La visita guiada a Torre-ramona, “sorprenent i
misteriosa” s’amplia amb la visita a Bodegues Sumarroca

Diumenge dia 9 d’abril, es va realit-
zar la primera visita guiada de To-
rre-ramona, sorprenent i misteriosa, 
que a partir d’aleshores també es 
pot realitzar combinada amb una vi-
sita posterior a Bodegues Sumarroca. 
Aquesta va ser una ocasió especial, 
a tall d’inauguració, amb represen-
tants de l’Ajuntament de Subirats, la 
Confraria del Cava Sant Sadurní, Su-
marroca, l’artista noruega Catherine 
Bergsrud, més tots els turistes que 
estaven apuntats a la visita. A més, 
es va poder gaudir de la presència de 
l’historiador Josep Bosch, especialista 
en història medieval.

lligades amb la història de Torre-ramona i Subirats. Allí es 
va descobrir el procés d’elaboració del cava i el vi i totes 
les instal·lacions de la finca. Finalment, es va gaudir d’un 
aperitiu amb vermut i cava Sumarroca a la terrassa princi-
pal, amb vistes a les vinyes i a Montserrat.

Val a dir que aquesta visita que uneix història i enoturisme 
és un atractiu més que s’afegeix a la llista de punts d’in-
terès i activitats per fer a Subirats i que, de ben segur, serà 
tot un èxit.

Des de la Regidoria de Turisme de Subirats s’agraeix a les 
entitats, empreses i persones col·laboradores que fan que 
la visita de Torre-ramona sigui una realitat: Família Bori 
de Fortuny, Confraria del Cava Sant Sadurní i Catherine 
Bergsrud.

L’itinerari guiat va començar al poble medieval de Torre-ra-
mona, on es va visitar, per aquest ordre, l’església de Sant 
Joan Sesrovires, el cementiri, l’estudi de l’artista Catherine 
Bergsrud, el Palau Gralla i la Confraria del Cava de Sant 
Sadurní. Durant la visita, la guia va explicar les caracterís-
tiques arquitectòniques així com anècdotes relacionades 
amb la història, edificis i pobladors d’aquest nucli subira-
tenc tan desconegut com genuí. A més, els visitants van 
poder conèixer de primera mà com treballa una pintora tan 
artesanal com la Catherine o tots els detalls d’una confra-
ria tan important com la del Cava Sant Sadurní. En acabat, 
i acompanyats d’una copa de cava gentilesa de la Confra-
ria, la família Bori de Fortuny va obrir les portes del palau 
per tal que es pogués contemplar el pati interior.

La visita va prosseguir a les Bodegues Sumarroca, molt 

Estudiants en pràctiques
a l’Oficina de Turisme de Subirats

Cada vegada són més els centres d’estudi que dema-
nen estades en pràctiques per al seu alumnat a l’Oficina 
de Turisme de Subirats; universitats, instituts i aules 
formatives relacionades amb la formació en el sector 
turístic i vitivinícola confien en la qualitat de les tasques 
que es desenvolupen a l’Oficina de Turisme i valoren 
l’aprenentatge que poden obtenir els alumnes durant 
l’estada en pràctiques.

Darrerament s’han incorporat dos nous estudiants, la 
Katherine Mejía Ferreira, d’Ordal, que està cursant el 
pràcticum I del Grau de Turisme de l’Escola Universi-
tària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i en Miquel Casey Gracia, de 
Gelida, participant en el projecte Adapt Penedès II – 
Ocupació a la Indústria Local a l’Alt Penedès, tots dos 
realitzen feines d’atenció turística al visitant en dife-
rents idiomes i suport a la gestió d’activitats. 

Des de la Regidoria de Turisme ens plau celebrar la 
bona disposició de l’alumnat en pràctiques per apren-
dre tot el que se’n deriva de l’Oficina de Turisme de 
Subirats, situada a un entorn rural privilegiat, amb 
gran variabilitat d’atractius i que ofereix tasques ben 
variades.  
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Aplec del pa i l’empenta 
Un any més, l’1 de maig, es va celebrar 
l’Aplec del pa i l’empenta. 
Aquest any i amb motiu de la celebra-
ció dels 1100 anys del Castell de Su-
birats, mossèn Carles Catasús, actual 
rector de la parròquia de Sant Pere 
de Subirats, va convidar al bisbe de 
la diòcesi Sr. Agustí Cortés i uns deu 
mossens del municipi i rodalia a conce-
lebrar l’Eucaristia. 
La festa va comptar amb molta assis-
tència de gent vinguda d’arreu que va-
ren gaudir de l’esplèndid dia primave-
ral i de les vistes privilegiades que es 
poden veure des del castell. 
Mn. Josep Raventós, rector emèrit 
d’aquesta mateixa parròquia, fa 2 anys 
que es va engrescar a escriure un llibre 
de les seves vivències al castell i al san-
tuari, que en són moltes, aquest llibre 
va veure a la llum el dia de l’aplec i ell 

mateix va estar signant-los i agraint a 
tothom que el va comprar. 
La voluntat de mossèn Josep és: El 
benefici de la venda d’aquesta edi-
ció anirà destinada a la reconstrucció 

dels dos cementiris dels nostres avan-
tpassats del poblat ibèric. Avui són 
sepulcres monumentals entranyables, 
la Torrota d’en Pasteras i el Dolmen 
dels Casots. Estimem les nostres arrels. 
Obrim el camí per un futur millor. Qui 
estigui interessat a comprar el llibre, el 
punt de venda és l’oficina del Banc de 
Santander a Sant Pau d’Ordal i té un 
preu de 25 euros. A la tarda i també 
amb motiu dels 1100 anys, l’Ajunta-
ment va organitzar un taller de clowns 
i xocolatada per tothom. 
Aprofitem aquestes línies per agrair als 
patrocinadors i col·laboradors que any 
rere any han fet possible que hàgim 
pogut arribar a la 46a. edició.

Informació facilitada per
Ita Boada

Parròquia Sant Pere de Subirats

XXè Aniversari de la Colla Gegantera de Lavern

La Colla Gegantera de Lavern celebra 
enguany els 20 anys de la seva crea-
ció i de la construcció d’en Senderet i 
l’Adelaida, els seus gegants, que repre-
senten els antics Senyors del castell de 
Subirats. 
En Senderet i l’Adelaida foren cons-
truïts l’any 1997 al taller de fusteria 
que tenia l’Enric Sendra Romeu a La-
vern. L’any anterior, l’Enric havia animat 
els joves del poble perquè l’ajudéssim 
a fer sis capgrossos i, amb la bona aco-
llida que va tenir la iniciativa, ens va en-
grescar a fer els primers dos gegants. 
El diseny inicial el vam fer l’Enric Sen-
dra i un servidor, en Lluís Capellades. 

Vam pensar en un gegant que portés 
una copa, símbol del cava, i una gegan-
ta que portés un raïm, símbol de la vin-
ya. Un cop vam tenir decidides les mi-
des i la proporció, vam fer la carcassa 
de fusta. Mentrestant en Joan Palau es 
va encarregar de modelar la cara de la 
geganta i el Joan Anton Isach de mode-
lar la cara del gegant i també les mans. 
El jovent d’aquella època vam ajudar a 
fer el cos de fibra de vidre i vam vendre 
loteria per pagar el material de cons-
trucció. La roba la va cosir la Fina Sar-
dà amb la Rosa Vendrell i la Mariàngels 
Vilà i es va finançar amb els diners que 
van donar Construccions Munné i la 

Coral Art i Germanor de Lavern.
Els nostres enlairats personatges varen 
ser beneïts a l’església parroquial de 
Sant Pere de Lavern amb els gegants 
d’Ordal com a padrins. Els acompanyà-
vem uns grallers amb més il·lusió que 
bufera i, tot seguit, els nostres gegants 
van ballar per primera vegada a la cer-
cavila de Festa Major de Lavern.
L’any passat, la colla va voler retre un 
homenatge al seu impulsor, l’Enric Sen-
dra, i va estrenar un gegantó en el seu 
honor. Així doncs, actualment, la colla 
compta amb dos gegantons, en Trape-
lla i la Mariona, dos gegantets, el Gue-
rrer i la Pagesa, i el gegantó de l’Enric. 
L’actual cap de colla és en Xavier Mu-
ñoz.
M’agradaria acabar l’article amb unes 
paraules del Marcel Zumeta: “Sembla 
que fos ahir quan estàvem a la església 
de Lavern, acompanyats dels gegants 
d’Ordal tot descobrint les figures dels 
nostres dos gegants, agraït eternament 
als joves d’aquell moment per cons-
truir-los i especialment a l’amic Enric 
que, tot i que ja no hi sigui, la seva 
presència serà per sempre com la dels 
gegants; una imatge alegre, plena de 
bons records, incansable i inoblidable”. 

PER MOLTS ANYS COLLA!

Informació facilitada per la
Colla Gegantera de Lavern

El racó de les entitats
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La Companyia Teatral “EnObres”
de Lavern fa dotze anys

La Companyia Teatral “EnObres” de 
Lavern fa dotze anys. Durant aquest 
temps ens han ajudat moltes perso-
nes.

Aquest cop ens agradaria agrair la 
inestimable col·laboració fotogràfica 
del Sergi Buchholz.

El Sergi va venir a Lavern fa una colla 
d’anys amb la Lourdes, la seva com-
panya, i tots dos, de seguida, es van 
apuntar a l’Ateneu i a totes les mogu-
des del poble.

Va ser amb motiu de l’estrena de la 
nostra segona obra, Tango per a sis, 
que el Sergi es va oferir per fer-nos 
el cartell.

Vam quedar literalment al·lucinats 

amb la qualitat del seu treball. Des 
d’aquell dia que sempre fa els cartells 
promocionals d’”EnObres”. 

No tenim prou paraules per agrair la 
seva bona feina i professionalitat. 

Sempre diem que la qualitat dels seus 
cartells precedeix a l’obra.

No només és un mestre de l’estètica 
sinó que a més és capaç de captar el 
concepte general i condensar-lo en 
una imatge. Per això, en nom de tota 
la Companyia: Moltes gràcies Sergi!!! 

Informació facilitada
per Lluís Capellades de

la Companyia Teatral en Obres

Taller de màgia
El Taller de Màgia va ser molt divertit  amb els nens/es, 
també els hi va agradar molt perquè els hi van explicar 
i ensenyar com es feien alguns trucs i poder-los fer amb 
les famílies i amics. Pels nens i nenes va ser una tarda 
diferent, en tot moment van estar molt atents a les ex-

El Subigran al Maresme i la Selva 
Cinquanta persones van participar a la sortida del passat 
dimecres 10 de maig que va organitzar l’Associació de gent 
gran de Subirats, Subigran. Al matí van visitar el Mercat de 
les Flors de Vilassar de Mar, i cada assistent va ser obse-
quiat amb una flor. Direcció a Arbúcies també es va visitar 
el Museu Etnològic del Montseny a la Gabella. El dinar es va 
fer al restaurant familiar de Quim Masferrer a Sant Feliu de 
Buixalleu.  Els participants van gaudir molt de la sortida i la 
Junta de l’associació ja està preparant la propera que, si no 
hi ha res de nou, es farà el dissabte 17 de juny. 

Informació facilitada per
l’Associació de Gent Gran de Subirats, Subigran Foto de grup sortida Subigran 10/5/17

plicacions, i el fet de variar de monitors per una tarda 
també pensem que els hi va anar molt bé.

Informació facilitada per Esplai Els Cargols
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Presentació del llibre 1.100 anys del Castell de Subirats 
editat per Mn. Josep Raventós i Escofet

El passat dia 7 de maig va tenir lloc la 
presentació del llibre 1.100 anys del 
Castell de Subirats que ha editat Mn. 
Josep Raventós i Escofet, on s’explica 
la història del castell així com la im-
mensa tasca de recuperació que, im-
pulsada per ell, va tenir lloc a l’últim 
quart del segle XX.

Mn. Josep Raventós ha estat durant 
tots aquests anys l’ànima que ha pro-
mogut els treballs duts a terme al re-
cinte del Castell i que amb l’ajut de 

les diferents administracions, associa-
cions, empreses i dels veïns dels mu-
nicipis de Subirats i de Sant Sadurni 
d’Anoia ha aconseguit que el Castell, 
gairebé enrunat, s’alci de nou, impo-
nent, sobre la plana de l’Anoia.

Des de l’Ajuntament de Subirats li 
rendim un sentit homenatge, tant per 
la seva tasca pastoral durant molts 
anys a les parròquies de Sant Esteve 
d’Ordal i Sant Pere del Castell, com 
per l’empremta que ens ha deixat al 

municipi i la seva lluita per millorar les 
condicions de vida de les persones.
Esperem que aquest llibre ajudi a tots 
els qui el llegeixin a comprendre un 
xic mes la nostra història i et serveixi 
de guia en els moments complicats, 
perquè en paraules del Mossèn: “Vi-
vim units en l’alegria de la mort”.

Informació facilitada per la 
Parròquia de Sant Esteve d’Ordal

Èxit de la 5a Trobada de Pedra Seca sense fronteres i 
les 1es Jornades de Patrimoni Subirats

Subirats ha acollit un any més una 
cinquantena de persones del Conflent 
(Catalunya Nord) interessades a viure 
amb nosaltres la Trobada Pedra Seca 
sense Fronteres  i la primera edició 
de les Jornades del Patrimoni de Su-
birats.

Es tracta de l’agermanament del Cen-
tre d’Estudis de Subirats amb les 
entitats Amics de Catllar i Casal del 
Conflent, amb l’arquitectura tradicio-
nal i de pedra seca com a nexe d’unió, 
i punt de partida d’un programa de 
tres dies d’activitats per a totes les 
edats.

Aquest any, s’han compartit actes de 
les festes majors d’Els Casots i Can 
Cartró, els 1100 anys del Castell de 
Subirats i l’Aplec del pa i l’empenta.

El Casal del Conflent ha presentat als 
Casots un espectacle de Llegendes 
del Conflent amb la tècnica japonesa 
del kamishibai, en una sala plena de 
gom a gom. La colla Nyerros del Con-
flent (infantils i grans) ha petat con-
juntament amb els Diables de Sant 
Pau i els Diables d’Ordal. El dilluns 1 
de maig la gent ha gaudit de l’Aplec 
de Subirats. 

A la passejada de patrimoni i cultura 
s’ha visitat la Cova , els Valls i la masia 
de Cal Mata;  s’ha presentat el llibre 
de Plantes medicinals de la Catalunya 
Nord a càrrec de la seva autora, Mai-
te Barcons; s’ha homenatjat les dones 
que feien la bugada als safareigs i a la 
gent del camp que ha treballat la terra 
i ens ha deixat un important patrimo-
ni d’arquitectura de pedra en sec.

Després del dinar de germanor, el 
Duet BonJour ha fet un magnífic con-
cert gràcies a la cessió de l’espai crea-
tiu de l’artista Lesley Yendell. 

L’èxit d’aquesta proposta ha estat 
possible gràcies a les col·laboracions 
de l’Ajuntament de Subirats,  moltes 
entitats del municipi , el Voluntariat 
de Lectures en Veu Alta  i les families 
acollidores.

La secció de pedra seca del Centre 
d’Estudis de Subirats està molt con-
tenta de les sinèrgies aconseguides 
per organitzar aquest ambiciós pro-
grama.

Informació facilitada pel Centre 
d’Estudis de Subirats
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Festa Major Els Casots 2017
El passat cap de setmana del 28 
al 30 d’Abril va tenir lloc una nova 
edició de l’esperada Festa Major de 
Els Casots. Com ja es tradicional, el 
cap de setmana va començar el di-
vendres al vespre amb el sopar de 
germanor, el qual va reunir més de 
60 persones dins del Patronat fa-
miliar.

En ell es va poder degustar uns 
canelons de carn de primer, seguit 
d’un pollastre farcit i acabant amb 
una dolça crema catalana a càrrec 
del càtering Cal Blay. Un cop repar-
tit el café i les copes es va realitzar 
el sorteig on es van repartir dife-
rents obsequis com a cortasia de 
diferents establiments i restaurants 
col·laboradors. Com a cloenda de la 
vetllada va començar una divertida 
obra de teatre que enguany anava a 
càrrec del grup de teatre “3 peus & 
el gat” sota el títol “No és tant fàcil” 
de l’escriptor i humorista Paco Mir.

L’endemà el matí, aprofitant la pre-
sencia del sol, els més petits del po-
ble es van poder entretenir i divertit 
amb la varietat de jocs catalans i 
populars que ofereix la diputació. 
Així doncs, petits i grans van poder 
jugar a bitlles, fer jocs d’equilibris, 
jugar amb pilota o fer volar el pa-
raigues entre altres.

A la tarda va tenir lloc el 19é con-
curs de pastissos, on les diferents 
famílies del poble participen cada 
any. En ell es reparteixen tres pre-
mis: el més original, el més ben 
presentat i el més bo, els quals són 
decidits per un jurat compost per 
professionals del sector. Un cop feta 
l’entrega de premis i dels diferents 
obsequis a tots els participants 
tots els assistents van poder provar 
els diferents pastissos participants 
acompanyats d’una bona xocolata 
desfeta.

Aquest any, aprofitant la trobada 
amb la gent del Conflent vem po-
der gaudir d’una representació feta 
amb la tècnica Kamishibai sobre di-
ferents llegendes dels Pirineus duta 
a terme per a dos dels convidats. 
A continuació, i com a cloenda del 
dia varem tenir la visita del grup de 

percussió de Sant Sadurní “Arrítmics”, 
els quals van fer ballar la gent amb els 
seus rítmes a cop de timbal.

El diumenge ens vam aixecar d’hora 
amb la 9a Caminada Popular, la qual 
aquest any va estar marcada per la 
pluja. Tot i així, una vintena de perso-
nes, acompanyades de les seves capa-
lines van caminar entre vinyes passant 
per algunes de les Masies històriques 
del municipi de Subirats,
 
Can Rossell, fins a trobant-se amb la 
gent del Conflent amb la qual es va 
compartir entrepants de Botifarra per 
esmorzar i es va visitar les barraques 
de Pedra Seca del Clix i la Cova Mi-
serachs.

Al migdia, tothom estava convidat al 
vermut popular que es feia al Patro-

nat Familiar amenitzat per l’orques-
tra Excelsior.

Per acabar la Festa Major d’en-
guany va tenir lloc el ball de vetlla 
a càrrec de la mateixa orquestra on 
tothom va poder ballar a ritme de 
les seves cançons, sense oblidar-se 
del ball del fanalet, el qual va anar 
acompanyat d’un sorteig on es van 
repartir diferents obsequis i sopars 
dels diferents col·laboradors.

No podem acabar sense donar les 
gràcies a tots els col·laboradors 
que fan possible una nova edició de 
la nostre Festa Major, així com tota 
la gent del poble que hi participa 
any darrera any.

Informació facilitada pel
Patronat Familiar dels Casots
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 Un llibre d’autor subiratenc
BREUS/BREVES
Poemes i Relats
Andreu Agüera-Donnay
LlopartImpressions,
Sant Sadurní d’Anoia, febrer, 2017

A les primeries d’aquest any, vaig 
rebre un correu de l’Andreu Agüe-
ra-Donnay, bon amic de Casablanca, 
amb qui molt de tant en tant m’agrada 
de mantenir tertúlia amigable mentre, 
o esmorzem en el seu barri, del que 
jo en dic la zona baixa de Subirats es 
dir St. Joan, o be ell puja fins a St. 
Pau i ens trobem al Café del Centre 
Agrícola.
Be, tant i fa el lloc si mes no, però 
tret de comunicats esporàdics on jo 
segueixo el seu treball,-articles o es-
tudis sobre els terrers vitivinícoles 
del Penedès-, feia temps que no ens 
veiem, i em va sorprendre en la darre-
ra trobada amb un llibre, recull variat 
d’escrits seus de poesia i prosa, que 
jo qualificaria d’introspectiu i força 
autobiogràfic, i  que ha anat fent al 
llarg de la seva vida.
Em vaig fer el propòsit de fer-ne un 
breu comentari, i de demanar la seva 
publicació al Tot Subirats.
Aquest es doncs  la ressenya volun-
tariosa, però gens acadèmica, resultat 
d’aquesta lectura personal.
Jo no sóc ni de lluny crític literari, ni 
es aquesta la meva pretensió, per tant 
amable lector, sigues condescendent 
amb el meu comentari, al igual que 
li demano a l’Andreu que em perdo-

ni l’atreviment d’aquest escrit, que no 
pretén altre cosa que posar en valor 
i coneixement dels veïns de Subirats 
aquest llibre.
De l’Andreu Agüera-Donnay, alguna 
cosa us sonarà, doncs li vàrem fer una 
entrevista per la darrera plana del Tot 
Subirats en el nº 62 del Setembre de 
2014 ,i  en aquella ocasió vaig lle-
gir amb gust el seu anterior llibre, de 
vessant mes tècnica, “El massís caver-
nós d’Albinyana”, on feia un resum de 
les seves vivències espeleològiques 
de joventut, sobre tot a la descober-
ta dels avencs i coves dels voltants 
d’aquest poble del Baix Penedès i 
d’altres punts del planeta, lligat a vol-
tes amb experiències biomèdiques de 
l’efecte físic i psíquic de la solitud i 
l’aïllament perllongat en un entorn aï-
llat del mon exterior.
Ara i tornant al motiu d’aquest se-
gon llibre, ens presenta un recull de 
poemes de joventut i relats curts que 
inicia en  castellà, la seva llengua ma-
terna, i passa paulatinament cap al 
català ja mes cap aquí.
Cal llegir-los en el context del jove 
que creix i el seu caminar cap a la ma-
duresa vital, abrandat en els mil i un 
punts d’interès que tots tenim al llarg 
de la vida, amb les seves, il·lusions, 
esperances, pors, angoixes vitals, 
enamoraments, passions, frustracions, 
i un llarg etcètera de vivències que 
conformen la nostra vida, la nostra jo-
ventut, la nostra maduresa i el nostre 
ocàs. 

La seva prosa es al·legòrica, barro-
ca, a voltes recargolada, farcida de 
termes, expressions i adjectivacions 
de lectura, no diré difícil, però si a 
complicada en algun moment per la 
riquesa del seu lèxic a voltes sorpre-
nent, i farcida de cites de pensadors, 
filòsofs, científics i polítics que eviden-
cien l’amplitud d’un personatge àvid 
lector d’una banda i compromès en el 
seu pensament ideològic amb el rigor 
i l’exigència d’un esquema socialment 
avançat  i profundament crític amb la 
nostra societat.
S’ha de reconèixer també, el valor de 
qui defugint prejudicis, es capaç de 
portar al paper imprès unes experièn-
cies vitals que despullen, encara que 
sigui de manera parabòlica i simbo-
lista, les seves angoixes anímiques, i 
els compromisos que ha mantingut al 
llarg de la seva trajectòria vivencial, i 
sols per això ja mereix el reconeixe-
ment  i el respecte dels qui compar-
tim, malgrat sigui amb discrepàncies, 
moltes de les seves angoixes, de les 
seves esperances i de les seves il·lu-
sions, sense arribar al seu nivell d’au-
toexigència que he pogut constatar 
en alguna de les converses que hem 
mantingut, i que espero puguem se-
guir fruint, malgrat l’atreviment per-
sonal de comentar-li el llibre i del que 
li demano de nou perdó d’avançada.

Informació facilitada per
Lluís Ràfols

Les escriptores del Cenacle

Aquest mes d’abril del 2017 a la Re-
sidencia Casa Família el Cenacle hem 
estat de celebració, ja que La Carmen 
Gracia i la Roser Montserrat que viuen 
amb nosaltres han publicat llibre.

Qui vulgui gaudir d’una lectura inte-
ressant, única i feta amb molta il·lusió, 
pot adquirir els llibres de les nostres 
escriptores a la Residència Casa Famí-
lia el Cenacle, d’Ordal. Agraïm la vos-
tra col·laboració.

Informació facilitada per
la Residencia Familiar del Cenacle

Carmen Gracia Santuy
Procedent de Burgos de Osma

Poesia i prosa en castellà
10 euros

Roser Montserrat Milà
Procedent de Santa Fe del Penedès

Versos, auques i poesies
15 euros
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A continuació esmenem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de cada sessió del Ple Municipal. 

Si esteu interessats a consultar l’acta complerta de les sessions del Ple, entreu al Portal de Transparència del 
web municipal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 25  DE GENER DE 2017

1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia 
19 de desembre de 2016 i la sessió extraordinària i 
urgent del dia  29 de desembre 2016. 
Després de posar-la en consideració dels assistents a la 
sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per 
UNANIMITAT

2.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora mu-
nicipal Yolanda Olivella i Sarrión. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

3.- Modificar el cartipàs municipal, pel que fa al règim 
de sessions del Ple de la Corporació. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

4.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants 
a data 1 de gener de 2016.
El Ple en queda assabentat.

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

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL 8 DE MARÇ DE 2017

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de 
gener de 2017.
Després de posar-la en consideració dels assistents a la 
sessió, l’acta de la sessió assenyalada resta aprovada per 
unanimitat.

2.-  Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de 
Crèdits núm. 2 del Pressupost 2017 de l’Ajuntament 
de Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i la mateixa s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de CiU i PSC, i CINC ABSTEN-
CIONS dels grup d’ERC i APS-CUP

3.- Aprovar inicialment la modificació puntual del 
POUM a l’àmbit del PAU-8 “Casablanca Sud” de Su-
birats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

4.- Aprovar l’acta de delimitació de termes municipals 
Sant Sadurní/Subirats.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

5.- Aprovar el conveni marc de patrocini  pels 1.100 
anys del Castell de Subirats. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de CiU, PSC, I ERC i TRES ABS-
TENCIONS del grup APS-CUP.

6.- Aprovar el manifest presentat per l’equip de go-
vern – Casa nostra és casa vostra.
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

7.-  Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 
8 de març – Dia Internacional de les Dones. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT. 

8.- Aprovar l’adhesió al pacte Nacional pel referèn-
dum. 
Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vo-
tació, i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de CiU, PSC, I ERC i TRES ABS-
TENCIONS del grup APS-CUP

9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprova-
ció de les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
2016 de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de 
Turisme. 
Es donen per assabentats.

10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’al-
calde des de la darrera sessió plenària.
Es donen per assabentats
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CREAR, GARANTIR I COMPARTIR. El passat mes de Juliol 
naixia el PDeCAT amb la voluntat clara de respondre a les 
noves demandes ciutadanes i adaptar-se a l’actual situació 
política per poder afrontar els reptes del segle XXI. Un par-
tit amb una nova cultura política, que té en la democràcia 
interna i externa l’instrument de participació i transforma-
ció de la societat. Un partit central i obert a les idees i 
la reflexió, com ho és la societat catalana. On el contrast 
d’idees, el pacte i l’acord són un valor. Un partit per seguir 
fent bona política des de la responsabilitat i al servei a les 
persones.
Des del nostre partit hem d’oferir propostes a la societat 
que generin expectatives d’un futur millor basades en el 
progrés (econòmic i de qualitat de vida) i la sostenibilitat 
(de l’estat del benestar i del medi ambient). 
Ens hem de contraposar a aquells que es limiten a donar 
titulars, que aviven el populisme i la confrontació, i que 
trenquen qualsevol possibilitat de diàleg generant grups 
enfrontats i trencant el lligam entre les institucions i socie-
tat tornant-les antagòniques.
Situem al ciutadà al centre del debat polític, corres-
ponsabilitzant-lo  i informant-lo sense paternalismes, pro-
veint-lo d’oportunitats i oferint-li propostes atractives, però 
sobretot realistes.
El nostre compromís és crear, garantir i compartir el 
millor país. Una Catalunya per a tothom.
Ecosistema. La confiança entre ciutadania i institucions 
genera un marc favorable per desenvolupar polítiques pú-
bliques que fan progressar la societat. Correspon a l’admi-
nistració garantir un ecosistema incentivador per a un país 
ric, cohesionat i segur.
Igualtat. Les persones neixen en un entorn que les condi-
ciona i les fa úniques. Una de les grans responsabilitats de 
la política és garantir la igualtat d’oportunitats de la ciuta-
dania independentment del seu origen. Crear el millor país 
és corregir les desigualtats de del primer dia.
Ciutadans lliures. La millor societat és aquella formada 
per una ciutadania saludable, educada, cívica, crítica, culta 
i informada. La igualtat d’oportunitats requereix invertir 
en els més joves que seran responsables del futur de tots. 
Volem un sistema educatiu que sigui capaç de donar res-
posta a les generacions natives digitals, que fomenti les 
vocacions tecnològiques i que doni eines per afrontar els 
reptes que els sorgiran al llarg de la vida. 
És necessària una gran aposta de país per l’esport i l’acti-
vitat física en la seva globalitat: la seva dimensió social, de 
creació de valors, la repercussió sobre la salut, el volunta-
riat, així com la seva aportació al progrés del país.
La cultura, motor de llibertat. L’èxit cultural català ha de 
ser creat entre tots i per a tots. Ha de garantir que des de 
qualsevol punt del país puguin aflorar expressions culturals 
amb vocació universal.
Ocupació i riquesa. Fer realitat les il·lusions i les esperan-
ces de tota persona és fer realitat un projecte de vida, i un 
element clau per fer-ho possible és tenir una feina digna. 
Generar ocupació és progrés personal i riquesa del país. 
Una ocupació de qualitat i estable en una economia inno-

vadora i de futur. Catalunya ha de ser protagonista de la 
4a revolució industrial.
Cal incentivar l’atractiu de Catalunya com a terra d’opor-
tunitats on s’afavoreixin aquelles iniciatives que generin 
riquesa i llocs de treball de valor afegit amb impactes posi-
tius a nivell social i econòmic.
País de futur. La cohesió territorial és garantia de futur. 
Hem de garantir un territori plenament comunicat, inter-
nament i externament, amb les infraestructures físiques i 
digitals adequades perquè els nostres professionals i les 
nostres empreses puguin competir en els mercats nacions 
i internacionals.
El primer sector ha de ser considerat un sector estra-
tègic. No només pel que fa a la seva producció d’aliments, 
també per la seva contribució a la sostenibilitat i conserva-
ció del paisatge. Permet que es pugui desenvolupar altres 
activitats econòmiques com les turístiques i de lleure i des-
envolupar noves fonts de riquesa i ocupació al territori. La 
correcta gestió de l’aigua i el sòl han de permetre que el 
llegat dels nostres pares no es malmeti i arribi als nostres 
fills amb viabilitat econòmica, social i ambiental.
El creixement econòmic i la sostenibilitat han d’anar de 
la mà; compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, 
un dels majors reptes globals que hem d’afrontar localment.
Necessitem un model energètic competitiu i sostenible, i 
100% d’origen renovable.
País de les persones. Estimar i compartir són senyals 
d’humanitat. No hi ha res més humà que tenir cura d’aquells 
que més ho necessiten. Arribar a l’edat de jubilació és cul-
minar una part de la vida, però també es acumular una 
experiència, saviesa i valor que son indispensables per al 
progrés. Dignificar també vol dir compartir una àmplia i for-
ta xarxa social que garanteixi les cures, ajudes i atencions 
oportunes a qui més ho necessita. Per això treballem per 
una societat més inclusiva, fonamentada amb els principis 
de la dignitat, capacitat, la qualitat de vida i l’autonomia. 
Hem construït un model sanitari d’èxit basat en un sis-
tema públic universal, de qualitat i amb diversitat de pro-
veïdors tant públics, com privats com del tercer sector. És 
necessari millorar el finançament i assegurar la sostenibi-
litat del sistema prioritzant l’ús dels recursos de manera 
més eficient.
L’atenció a les persones ha de ser el centre de les po-
lítiques. Apostem per un gran acord de país per l’atenció 
integrada a la persona, que superi els actuals comparti-
ments estancs i que vagi més enllà dels sistemes socials i 
sanitaris, i que defineixi un model específic per a Catalunya 
amb la voluntat d’atendre a les persones en la seva glo-
balitat. Al mateix temps apostem per un envelliment en 
positiu, garantint pensions dignes, que assegurin uns in-
gressos estables per a un col·lectiu cada vegada més nom-
brós. Cal acordar les reformes necessàries que garanteixin 
per les generacions d’avui i de demà pensions sostenibles 
i suficients.
En el passat mes de maig, el grup municipal de Subirats de 
Convergència i Unió (CiU), va passar a anomenar-se Partit 
Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).

Conferència Ideològica del Partit Demòcrata (PDeCAT)

Grups Municipals
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CAMP DE GESPA DE CAN CARTRÓ

Les primeres noticies que ens van arribar sobre el tema 
del camp de gespa de Can Cartró van venir de part d’uns 
veïns del mateix poble, el 24 d’agost del 2016. Ens van 
presentar el projecte i van donar a entendre que aquest 
projecte era una promesa del govern de CiU-PSC de la 
legislatura anterior. Una promesa que pràcticament ningú 
més coneixia, doncs fer dos camps de gespa al municipi 
en una legislatura és una proesa que l’alcalde Pere Pons va 
voler evitar. Tot i que des del Can Cartró F.C. van posar tots 
els mitjans i esforços perquè el projecte tirés endavant, 
doncs ho veuen com a una inversió de futur imprescindi-
ble, el govern va seguir donant llargues.
Per entendre millor quina situació hi havia a Can Cartró i 
veure quin posicionament tenia el govern davant les ne-
cessitats del poble vam assistir a la reunió que hi van fer 
el passat 23 de febrer. Durant la reunió vam ser conscients 
de la manca d’inversions que pateix el poble des de fa 
anys i que això ha portat a que tinguin moltes necessitats: 
la rehabilitació del Centre Cultural, la necessitat de senya-
lització a les entrades del poble, la poca utilitat de la plaça 
triangle per practicar-hi esport, l’estat de les voreres, la 
depuradora, etc.
Ja al final de la reunió, uns veïns (i no pas el govern) van 
demanar explicacions sobre l’estat del projecte del camp 
de futbol. L’alcalde Pere Pons va respondre que en aquell 
moment no podien fer el projecte perquè no estava tancat 
l’exercici 2016 i encara no se sabia amb quin romanent 
es contava per a les inversions, però era molt important el 
posicionament de la oposició. És a dir, que sense el con-
sens amb l’oposició no es veien en cor de tirar el projecte 
endavant. Allà mateix li vam respondre que un govern que 
té majoria gaudeix d’autonomia suficient per poder dur a 
terme els projectes que porta al programa, com tants cops 
ens han advertit al posar en dubte les seves decisions.
I aquí ens trobem, una setmana abans del ple (10 de maig) 
quan rebem l’ordre del dia veiem que hi ha una modificació 
de crèdit on es destinen 78.557€ al projecte del camp de 
futbol de Can Cartró. A la comissió informativa demanem 
com és que no se’ns ha explicat el projecte, i no se’ns ha 
informat que es tirava endavant. I aleshores sí, el govern 
aprofita una reunió que tenim per parlar d’un altre tema, 
per presentar-nos el projecte abans del ple.
Si com a govern t’interessa tenir el suport de l’oposició per 
tirar endavant un projecte, no entenem perquè se’ns deixa 
de banda. La sensació que ens crea és que quan davant 
dels veïns es parla de consens i de la importància que 
té l’oposició, simplement s’està desviant l’atenció i fent 
creure que d’alguna manera depèn de nosaltres. En el fons 
vol poder dir davant de la població de Subirats que és un 
projecte amb el suport de tots els grups, ja que entén que 
el camp de gespa a Can Cartró és un tema polèmic.
Des de la primera reunió amb els veïns han passat 9 me-
sos. Si en tot aquest temps l’equip de govern no s’ha preo-
cupat de treballar i mirar de sumar esforços amb l’oposició 
és perquè no hi té cap interès. De la mateixa manera que 
per molts veïns de Subirats aquest escrit serà la primera 

noticia que tindran sobre el camp de gespa de Can Cartró. 
Transparència i participació són paraules buides si les uti-
litzes sense creure-te-les.
Volem deixar clar que el nostre vot en contra d’aquesta 
modificació de crèdit al ple vol manifestar el nostre des-
acord rotund amb aquestes formes de treballar.
No ens agrada que es jugui d’aquesta manera amb un pro-
jecte que fa anys que van prometre al poble de Can Cartró, 
ja que si el vot de l’oposició fos determinant, s’hauria po-
gut condicionar el desenvolupament del projecte.
No és el cas, el govern ha d’assumir tota la responsabilitat 
i poder explicar a la resta del municipi com és que prioritza 
aquest projecte que no portava al programa electoral per 
sobre d’altres que sí que portava. Entenem que prometre 
a cada poble el que més li convé és una pràctica habitual 
de l’alcalde Pere Pons i posa de manifest la manca d’un pla 
d’equipaments al municipi. Tot això amb el vistiplau del 
regidor d’esport i soci de govern Marcos Pérez del PSC.
Per acabar, des de l’APS-CUP no ens hem posicionat en 
contra del camp de gespa de Can Cartró. Entenem que és 
una de les inversions que pot ajudar a dinamitzar el po-
ble, però que n’hi ha d’altres igualment d’importants que 
queden a l’espera. Per un altre costat, aquest projecte no 
té cap subvenció assegurada, és a dir, que potser l’ajun-
tament n’haurà d’assumir el 100% del cost, uns 157.000 
euros. 
Després de tants anys on des del Can Cartró F.C. s’ha llui-
tat per aconseguir el camp de gespa, qui condiciona i posa 
en risc el projecte no és l’oposició, sinó les pràctiques de 
l’actual govern.

Ara amb l’arribada del bon temps 
també arriben les orenetes i els fal-
ciots després d’una llarga migra-
ció des de l’Àfrica. Tant els falciots 
com les orenetes son insectívors 
i per tant juguen un paper fona-
mental en el control de plagues i 
dels tant molestos mosquits. Les 

PROTEGIM ORENETES I 
FALCONS

seves poblacions han baixat un 30% en els últims 10 anys 
per l’ús de pesticides i plaguicides a l’agricultura i per la 
desaparició de llocs on fer nius. És el nostre deure i del 
nostre interès protegir aquestes especies que ens ofe-
reixen el seu servei desinteressadament. 
Cal recordar que tant els falciots i les orenetes com els 
seus nius estan protegits pel Real Decret 439/1990, 
Anex II- espècie d’interès especial, i pel Decret Legislatiu 
2/2008 com espècie protegida dins la categoria D, i que 
la destrucció dels seus nius pot suposar una infracció greu 
sancionable amb multes que poden anar dels 5.001 als 
200.000 euros.
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Aprofitant que l’equip de govern a fet reunions informati-
ves a gairebé tots els nuclis per explicar en què consisteix 
el pressupost municipal, nosaltres fem unes reflexions al 
respecte...

És curiós que al pressupost d’aquest any tenim una despe-
sa de personal de 1.700.000€ i en canvi el manteniment 
dels nuclis estan deixats, es veuen els pobles poc cuidats i 
ple d’herbes, les llars d’infants sense toldos per fer ombra 
a la canalla, els espais públics com les places brutes, etc 
i tot això és degut segons l’equip de govern, per falta de 
personal de brigada. Analitzant la situació podem veure 
que la partida de personal s’ha  duplicat des del 2011 
en gairebé un 50%,  incrementat bàsicament en personal 
d’oficina envers el personal de brigada que ha anat min-
vant amb els anys.

El cas és que, com és normal, es van fent noves instal·la-
cions arreu del municipi. El problema ve quan es tracta 
de mantenir aquells espais nets i dignes. Quines són les 
prioritats de l’alcalde i el seu equip? No és que no ens 
agradi tenir molt personal d’oficina, el que ens desagrada 
és que aquest personal sigui per que els regidors de go-
vern tinguin secretària particular per cada regidoria quan 
ells estan cobrant uns sous força importants cada mes.

Tasques que hem fet les regidores d’ERC
Hem estat treballant amb l’equip de govern per arribar a 
acords en els seguents temes:

* Asfaltat de carrers dels diferents nuclis, allà on faci falta, 
com són Can Batista, Ca l’Avi, Ordal, l’entrada a La Sala-
da... Alguns d’aquests pobles s’ha pogut arribar a acords 
i d’altres que es faran amb el pressupost de l’any vinent.

* Cercar una nova ubicació al buidatge de caravanes. 
L’equip de govern tenia la intenció d’ubicar-les al aparca-
ment al costat de l’escola  Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal. 
Finalment hem arribat a l’acord que aquestes s’ubicaran al 
costat del Patronat de Turisme, a l’estació de Lavern.

* Després d’un any hem pogut pactar amb partida al pres-
supost, fer una pista polivalent a la urbanització d eCan 
Rossell. 

* Hem estat recollint diferents queixes i suggeriments i 
traslladant-los a l’equip de govern a fi de solventar-los.

Volem agraïr a l’equip de govern la disposició a escol-
tar-nos i recollir les nostres propostes dins el pressupost 
municipal, així com mantenir les festes i activitats que 
vàrem iniciar el grup d’ERC com són la festa de Subirats en 
flor o el dinar de la Gent Gran. Volem fer una especial aten-
ció en el colectiu de Gent Gran del nostre municipi. No ens 
agradaria pensar que el mal resultat del dinar d’aquest any 
hagi estat una retallada en el pressupost del menú que per 
cert va deixar molt que desitjar, dit per tots els assistents 
a l’acte. Volem que se’ls doni la mateixa importància que a 
la resta i que se sentin escoltats i estimats.

Com sempre agraïr a tothom la confiança depositada en el 
nostre grup per fer consultes o queixes. Farem tot el que 
estigui a les nostres mans per poder ajudar-vos, dins la 
nostra humil posició dins l’ajuntament.

Sapigueu que ens podeu trobar a l’Ajuntament els dilluns al 
matí, sempre millor amb cita prèvia al telèfon 650237288 
o be al mail ercsubirats@gmail.com.

 

BALL DE NÚMEROS
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VALORACIÓ DEL PACTE DE GOVERN

Després de dos anys de les darreres eleccions municipals i 
de signar un acord de govern municipal a l’Ajuntament de 
Subirats entre el PSC i CIU (actualment PDeCAT) fruit del 
resultat d’aquells comicis volem valorar la seva efectivitat i 
els resultats positius que l’acord ha comportat per aquest 
municipi. 
Sempre hem defensat que el principal objectiu de l’acord 
era reforçar l’equip de govern, millorar la gestió dels re-
cursos municipals i activar importants projectes amb l’ob-
tenció dels fons necessaris per part de les administracions 
supramunicipals. Un cop aconseguides les dues primeres 
amb la signatura de l’acord que generava l’estabilitat ne-
cessària i la segona mitjançant el treball diari, hem pogut 
centrar tots els nostres esforços en la tercera que ens ha 
permès una major i millor relació amb les institucions, es-
pecialment amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, fet que ha comportat l’obtenció de subven-
cions i ajudes per tirar endavant els projectes que hem 
anat presentant i que complementen el finançament mu-
nicipal. 

La valoració que fem els components del grup municipal 
del PSC, tot i que no s’han assolit la totalitat dels objectius 
que ens vàrem marcar en el moment de la signatura, consi-
derarem que ha estat altament positiva i que s’ha aconse-
guit tirar endavant molts dels projectes i d’altres que han 
anat sorgint al llarg de la legislatura. A tall d’exemple en 
podíem destacar: la construcció de dos habitatges socials 
a l’edifici de les antigues escoles d’Ordal que proposa una 
solució a un important problema que existia al municipi 
tot i que encara no arregla la problemàtica que la gent 
jove té per accedir a un habitatge digne i, per altra banda, 
l’important actuació que estem duent a terme en tot l’àm-
bit de l’estació ferroviària de Lavern-Subirats (remodelació 
antiga estació, projecte tren xarel.lo, etc..) que a curt ter-
mini actuarà com un important dinamitzador econòmic de 
tot el municipi.

D’altra banda vam arribar a l’equador d’aquesta legislatura 
després de realitzar una roda de trobades en els diferents 
nuclis que componen el nostre municipi on, a part de pre-
sentar un petit resum de l’obra de govern realitzada al 

llarg d’aquests dos anys, també ens ha permès , i aquesta 
era la raó de ser d’aquestes xerrades o un dels nostres ob-
jectius, conèixer de primera mà quines eren les necessitats 
i peticions dels nostres veïns. De tot això hem pres nota, 
hem analitzat les principals demandes i ja estem treballant 
en accions que puguin donar una resposta efectiva.

Ja com a grup municipal del PSC de Subirats, durant 
aquest temps, cada decisió que hem dut a terme, que hem 
desenvolupat o què hem proposat, ha estat determinada i 
destinada primordialment, al benestar integral de les per-
sones. Des del PSC, habitualment en qualsevol territori on 
hem governat i prenem decisions, hem fet prevaldre per a 
damunt de tot i en primer lloc, el benestar i la millora de 
la qualitat de vida de les capes més desafavorides de la 
societat, les ciutadanes i els ciutadans més vulnerables. Ja 
sabem que no sempre agrada aquest tipus de manera de 
fer però, malgrat tot, els socialistes no ens resignem. No 
deixarem de lluitar, de defensar i de governar en benefici 
dels seus interessos. Defensem una política veritablement 
d’esquerres quant estem a l’oposició i la intentem mantin-
dré quant, novament, tenim la responsabilitat de governar 
i de prendre decisions. Tot i que, de vegades, a la vida 
no tot és blanc o negre, i en política encara menys. Per-
què la realitat és molt tossuda i en algunes decisions que 
prenem posem per davant els interessos del conjunt per 
sobre d’alguns dels nostres principis i valors, que sempre 
hem tingut com a bandera. Però d’això també es tracta la 
política.

Durant els dos anys que resten de legislatura continuarem 
treballant intensament i de manera coordinada per conti-
nuar mantenint aquest binomi (obtenció de subvencions 
públiques i mantenir l’estabilitat financera de l’ajuntament) 
tant productiu i necessari per a la millora de les condicions 
de vida dels nostres conciutadans. Dos anys de pacte en-
tre PSC i CIU que, des del govern municipal, valorem molt 
positivament i ens comprometem a continuar fins al final 
de la legislatura, amb el mateix objectiu de treballar per 
Subirats i per la millora de la qualitat de vida dels subira-
tencs i subiratenques.
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Agenda cultural

·· JUNY ··

14 DE JUNY 
16.30h - Reunió del Grup
d’Ajuda mútua de cuidadors de 
Subirats, Ajuntament de Subirats, a 
les Escoles Velles de Sant Pau d’Ordal

15 JUNY
9.00 h - VI Congres Internacional 
Art i Paisatge Vitivinícola,
al Vinseum de Vilafranca
del Penedès

17.15 h – Musicoteràpia,
a les Escoles Velles Sant Pau
d’Ordal

16 JUNY
9.00 h - VI Congres Internacional 
Art i Paisatge Vitivinícola,
al Vinseum de Vilafranca
del Penedès

18 JUNY
8.00 h - Rius amb Vida al
Penedès, a Can Mas de la Riera

23, 24 i 25 JUNY
Festa Major de Lavern

25 JUNY
19.00 h - Veus al Castell,
al Castell de Subirats

30 JUNY 1, 2 JULIOL
Festa Major de Can Batista

·· JULIOL ··

1 i 2 JULIOL
10.30 h - Entrada Combinada 
Castell i Vi, al Castell de Subirats

2 JULIOL 
19.00 h - Inauguració de
l’exposició dels artistes
de Subirats,
al Castell de Subirats

7, 8 i 9 JULIOL
Festa Major de la Urbanització
Casablanca

7 JULIOL
22.00 h - Nits a la Fresca,
Jaume Arnella,
a la pista de Can Cartró

8 JULIOL
22.00 h - Nits a la Fresca,
Concert d’Òpera, al Castell de 
Subirats

9 JULIOL
Mulla’t Per l’Esclerosi Múltiple,
a les Piscines de Subirats

15 i 16 JULIOL
10.30 h - Entrada Combinada 
Castell i Vi, al Castell de Subirats

15 JULIOL
22.00 h - Nits a la Fresca,
Concert d’Havaneres, al Castell de 
Subirats

22 JULIOL
10.00 h - Visita Combinada Torre 
Ramona “Sorprenent i
Misteriosa” i Castell de Subirats, 
a Torre Ramona

22 i 29 JULIOL
XV Festival de Musica a les
Vinyes, al Castell de Subirats

27 JULIOL
19.00 h - Consell d’Alcaldes de 
l’Alt Penedès, al Castell de
Subirats

28,29 I 30 JULIOL
Festa Major de la Urbanització 
Can Rossell

29 JULIOL
10.00 h - Visita Combinada Torre 
Ramona “Sorprenent i
Misteriosa” i Castell de Subirats,
a Torre Ramona

31 JULIOL AL 6 AGOST
Colònies Esplai els Cargols

·· AGOST ··

4, 5, 6, 7 i 8 AGOST
Festa Major d’Ordal

5 i 6 AGOST
10.00 h - Entrada Combinada 
Castell i Vi, al Castell de Subirats

10 AGOST
21.00 h - Llàgrimes de Sant
Llorenç, al Castell de Subirats

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

www.subirats.cat 

·· SETEMBRE ··

2 i 3 SETEMBRE
10.30 h - Entrada Combinada 
Castell i Vi, al Castell de Subirats

11 SETEMBRE
Diada Nacional de Catalunya

13 SETEMBRE
16.30 h - Reunió del Grup 
d’ajuda mútua de cuidadors de 
Subirats, a les Escoles Velles de 
Sant Pau d’Ordal

16 SETEMBRE
9.45 h - Ruta Verda del Castell 
de Subirats, al Castell de Subirats

23 SETEMBRE
18.00 h - Cicle de Xerrades,
al local Social de Casablanca

23 i 24 SETEMBRE
10.30 h - Entrada Combinada 
Castell i Vi, al Castell de Subirats

27 SETEMBRE
16.30 h - Reunió del Grup 
d’ajuda mútua de cuidadors de 
Subirats, a les Escoles Velles de 
Sant Pau d’Ordal

30 SETEMBRE
18.00 h - Espectacle Medieval, 
a les Escoles Velles de Sant Pau 
d’Ordal

DISSABTES i DIUMENGES DE 
JUNY, JULIOL i AGOST
Mercat del préssec d’Ordal,
a Sant Pau d’Ordal



TotSubirats L’entrevista
Josep Pallarès Vendrell

Josep Pallarès Vendrell, nascut el dia 
1 de gener de 1950 al Pago. 67 anys. 
Solter.
Fill de Josefa Vendrell Pons i Ramon 
Pallarès Gil.
En Josep és una persona que con-
viu amb problemes físics i malalties 
pràcticament des del seu naixement. 
S’ha adaptat a la vida amb les seves 
capacitats; amb un vincle profund amb 
la terra que el va veure néixer i a on 
ha viscut, manté com la soca els seus 
sentiments i emocions arrelats ben a 
prop.

La mare era de Subirats, del Pago,  i el 
pare de Peñarroya de Tastavins, d’Ara-
gó. Ell feia de mosso a Cal Milà, a La-
vern, i va conèixer la mare, es van ena-
morar i es van casar. Aleshores van anar 
a viure al Pago.

Els pares es van separar. Jo em vaig 
quedar vivint amb la mare i els avis ma-
terns al Pago.

El pare amb la segona parella, que era 
una senyora de Sant Pau, va tenir una 
filla. 

Ella ja en tenia cinc de l’anterior parella. 
Vivien en una vivenda a Vilafranca del 
Penedès, que hi havia damunt el Centre 
Agrícola de Vilafranca. Jo l’anava a veu-
re de tant en tant al pare. Ell em pagava 
tallar els cabells, anàvem a dinar a la 
Palma, i de part del meu padrí que tam-
bé era de Terol em donava la mona, em 
comprava torrons per Nadal i panellets. 
De tant en tant, també ens donava una 
garrafa de vi  de la collita.

He viscut tota la vida al Pago,  fins que 
morí la mare ara fa uns tres anys. Ella 
va morir al Ricard Fortuny; jo vaig estar 
allà uns tres o quatre mesos fins que em 
buscaren l’entitat tutelar i la residència 
on estic ara.  Des d’aleshores que es-
tic a la residència d’avis El Cenacle, a 
Ordal, tutelat per la Entitat Tutelar del 
Garraf, una entitat de Sitges. A casa ja 
no hi vaig tornar més.

La mare em va dir que només tenia sis 
mesos quan vaig tenir el primer atac 
epilèptic i n’he tingut tota la vida. 

Només amb sis mesos, també, deien 
que vaig tenir mal d’orella i que un cop 
d’aire em va provocar la problemàtica 
de mobilitat que he patit tota la vida. 
En una operació em van operar tots els 
tendons. Tenia disset anys.  Les cames 
se m’enganxaven del mig, els genolls 
se’m tocaven.... Recordo que estripava 
tots els pantalons quan caminava. 
Però jo vaig néixer com tots.

L’escola
Durant tres o quatre anys vaig anar a 
Sant Pau a escola; feia vuit quilòme-
tres cada dia caminant, hi anàvem deu 
o dotze nens del Pago. La Montserrat 
Vendrell de Cal Ton del Pujol la meva 
mare la tenia de confiança i li deia que 
em vigilés, que no caigués. 

Després van fer l’escola al Pago, la pri-
mera professora que va venir era de 
Can Cartró, li deien Reyes. Abans de fer 
l’ escola al Pago però, primer anàvem 
al menjador de Cal Fuster a classe. La 
mestra aleshores s’allotjava a Cal Fuster 

mateix. Haig de dir que gràcies a ella 
van operar-me. Recordo que venia a 
casa a donar-me classes.

Feines
Els pares havien portat el cafè del Cen-
tre de Sant Pau durant una temporada i 
després també havien venut a casa be-
gudes, sobretot sifons i gasoses.

El pare havia portat també el cafè del 
cine Victòria i el bar del Centre Agrícol 
de Vilafranca.

La mare havia treballat en tres cases a 
Ordal i jo anava amb ella per no que-
dar-me sol a casa. Jo jugava amb els 
nens de les cases on anava i em dona-
ven berenar. Hi anàvem en autocar. Al-
guna vegada feia autostop, des del Re-
cer, si veia algú que anava cap a Ordal. 

Jo he treballat fent feines manuals a 
casa, a temporades. He treballat per una 
fàbrica de càpsules metàl·liques de Sant 
Cugat, fent taps del conyac, per una em-
presa de Sant Pere de Ribes,  muntava 
capses pel Pinord de Vilafranca.

Encara et sortirà núvia estant per 
aquí..... Hi havia una noia amb qui  la 
fèiem petar molt. Es deia Esther, tenia 
quatre anys més que jo. Potser hauríem 
fet fira amb ella però es va morir.

M’agrada jugar al bingo aquí a la re-
sidència per si em toca alguna cosa, 
m’agrada anar a l’Ateneu a fer gimnàs-
tica amb la gent gran, també m’agrada 
anar als aparells exteriors que hi ha a la 
plaça a fer exercicis,...

El que més m’agrada és voltar. Jo ja els 
ho dic, a casa ja els hi deia “jo no era 
gos de gàbia sinó gos de bosc”.

Els dimarts i els divendres surto. El Da-
vid de l’entitat tutelar de Sitges em ve a 
buscar i anem a fer un tomb. El cap de 
setmana vénen voluntaris i amics i em 
porten a fer un passeig, com el Josep 
Vendrell i el Quico.

La Paquita de Cal Pi em porta a missa, 
de vegades el seu marit em ve a buscar. 
Em vénen a veure veïns i amics. 

I és que el Josep diu i subratlla que “Val 
més un bon veí a la porta que un pa-
rent a Mallorca”.

Per acabar, mentre escoltava una cançó 
de Txarango,  Quan tot s’enlaira, alguna 
cosa em va portar al Josep i la vull com-
partir amb vosaltres:

“Vaig estar temptant la sort,
mesurant les paraules,

vaig flotant entremig dels records.

I flotant buscant el paradís,
retallant les distàncies que
em transporten a un món indecís.

Però jo mai seré feliç com ho he estat 
aquesta nit.

Quan tot s’enlaira
toco els somnis de puntetes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.

Un llarg viatge,
il·lusions dins les maletes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.

Vaig flirtejant amb la por,
navegant entre dubtes
vaig somiant amb la teva escalfor.

I somiant que tu remes amb mi
fins que aquella incertesa
es fon quan se’ns creuen els camins.

Però jo mai seré feliç com ho he estat 
aquesta nit.

Quan tot s’enlaira
toco els somnis de puntetes,
junts podem arribar més lluny, més lluny.

Un llarg viatge,
il·lusions dins les maletes,
junts podem arribar més lluny, més 
lluny.”


