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Dades d’interès

TELÈFONS D’INTERÈS
MUNICIPI

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

COMARCA

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

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

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

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

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

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

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

JUTJAT DE PAU
Divendres de 12 a 13 h

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

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

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

SUBIJOVE ORDAL
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h

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

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

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

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

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

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

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

EDITORIAL
Acabo d’arribar a 
casa després de 
fer un passeig per 
Fires de Vilafranca i 
rebre amb molta gent 
el nou president, Quim Torra; de 
fet, m’ha sobtat, l’he trobat molt 
proper, no és el dimoni que diuen 
les televisions, coneixia el territori, la 
gent i m’ha sorprès molt gratament. 
L’alcalde de Vilafranca, en Pere Re-
gull m’ha presentat com a alcalde de 
Subirats i m’ha deixat bocabadat no 
només saber que coneixia gent del 
municipi i empreses, sinó que venia 
de dinar de casa d’un veí de Subirats. 
Sincerament, tenim la sort de tornar a 
tenir un president que coneix la gent, 
que coneix el país, que estarà a l’altu-
ra d’aquest moment històric.

El meu PRESIDENT era i és en Carles 
Puigdemont, he donat suport a qual-
sevol opció de fer govern, però potser 
cal que la provisionalitat es noti, en 
Quim Torra, és i serà un gran presi-
dent provisional, té molt clar el paper 
que li correspon, i soc dels que cre-
uen que mentre tinguem gent a l’exi-
li o presos polítics no podem parlar 
de normalitat. I en la provisionalitat 
estem i estarem, fins que no es retor-
ni a la normalitat, i la normalitat no 
només és retirar el 155, és també ac-
tuar amb democràcia, respecte i dig-
nitat. Respectant també les seves lleis, 
que, entre altres, obliguen a publicar 
els manaments dels nostres presi-
dents i actuar amb la voluntat ferma 
del diàleg.

Fa dos anys per aquestes dades tení-
em el conseller Romeva i vam poder 
fer un acte del Memorial Democràtic, 
pocs es podien pensar que en menys 
de dos anys voltaria tant la roda que 
tindríem presos polítics. Ho sento, jo 
no tinc gens de pressa a tornar a la 

normalitat, potser algú té pressa, però 
mentre hi hagi gent tancada o exilia-
da per les seves raons, res és normal. 
Tenir una presidenta del Parlament 
tancada per permetre el debat en un 
parlament és l’oxímoron més gran 
que es pot donar. Ho sento, estic i 
em mantindré en la provisionalitat, no 
entenc el cinisme de la gent que ens 
vol portar a la normalitat sense abans 
alliberar els presos i permetre l’accés 
als exiliats polítics, cal una gran mesa 
i establir el veritable diàleg.

Estem a un any d’acabar el mandat 
democràtic a l’ajuntament, tenim la 
sort de tenir un consistori en què el 
diàleg i el respecte són presents en 
cada decisió, però la foscor en què 
viu ara com ara el país ens fa perdre 
en algun moment la il·lusió. Agraeixo 
l’esforç que fan tots els regidors i les 
regidores en la seva tasca diària, amb 
el seu compromís per la democràcia 
i la llibertat, treballant pel municipi, 
per l’interès general, sense oblidar els 
nostres presos i exiliats.

155
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Notícies

Dos cellers de Subirats dins dels creadors de 
Corpinnat, la marca per distingir els grans escumosos 

elaborats al Penedès
Corpinnat, una Marca Col·lectiva de la 
Unió Europea, neix de la mà de Gra-
mona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sa-
baté i Coca i Torelló

Raïm ecològic vinificat a la propie-
tat, criances superiors als 18 mesos 
i preu mínim garantit al viticultor són 
alguns dels requisits per emparar-se 
sota la nova marca.

Aquest nou segell vol integrar tots 
els elaboradors del territori que acre-
ditin els estàndards de qualitat que 
estableix  el reglament d’ús de la 
nova marca. 

A primers d’octubre d’aquest any 
sortiran al mercat les primeres am-
polles amb la Marca Col·lectiva de la 
Unió Europea Corpinnat.

La nova marca col·lectiva està ober-
ta a tots els cellers elaboradors de 
vi escumós que estiguin dins de la 
delimitació territorial Corpinnat i que 

compleixin els compromisos que es-
tableix el reglament d’ús: collita ma-
nual, raïm ecològic certificat, utilitza-
ció de varietats històriques –posant 
un especial èmfasi en les autòcto-
nes–, vinificació íntegra a la propie-
tat, criança superior a 18 mesos, preu 
mínim garantit al viticultor amb un in-
crement gradual i compromís amb el 
rigor i l’autoexigència. 

Corpinnat comprèn una àrea geogrà-
fica que aglutina 46 municipis –tots 
els de l’Alt Penedès, i alguns del Baix 
Penedès, l’Alt Camp, l’Anoia i el Baix 
Llobregat– on, per raons geogràfi-

ques, geològiques, climàtiques i so-
cials, sempre s’han cultivat varietats 
autòctones per a l’elaboració de vins 
escumosos. El territori Corpinnat ha 
concentrat històricament la majoria 
de la producció del cava i altres vins 
escumosos de mètode tradicional. 

Territorialment, la marca Corpin-
nat comprèn una zona compacta 
de 22.966 hectàrees de vinya que 
queda definida seguint la depressió 
prelitoral del Penedès i les serres ad-
jacents. La superfície de vinya Corpin-
nat representa el 61% de la superfí-
cie de plantació del cava, que és de 
37.706 hectàrees.

Els impulsors remarquen que la nova 
marca Corpinnat pot conviure per-
fectament amb la DO Cava i amb la 
DO Penedès. Simplement, puntualit-
zen, pretén ser un segell de qualitat 
més que doni prestigi als escumosos 
elaborats amb els estàndards més es-
trictes de qualitat penedesencs.
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5ns Premis Castell de Subirats
L’acte es va dur a terme el diumenge 27 de maig  

a les 19 h, a l’Ateneu Agrícola de Lavern

En el Ple de la corporació de l’11 
d’abril del 2018 es va aprovar el 
nou conveni de treball dels em-
pleats públics de l’Ajuntament de 
Subirats que tindrà vigència fins 
al desembre del 2020. 

Aquest document, l’han elaborat 
conjuntament els representants 
dels treballadors i els represen-
tants de la corporació local.

Regidoria  
de Recursos 
Humans

Signatura del nou conveni  
dels treballadors de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Subirats celebra els 5ns Premis Castell 
de Subirats, uns guardons que neixen l’any 2014 amb la 
voluntat de reconèixer les persones, els col·lectius, les en-
titats i les societats que es distingeixen pels seus triomfs, 
aportacions a la vida col·lectiva o que traspassen amb el 
seu bon treball les fronteres locals, i també aquells que 
divulguen el nom, la història i la vida del municipi. 

Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància a 
la recuperació i promoció de la cultura local, fomentant 
així la conscienciació del valor que té el segell o la marca 
“Subirats” per a tots nosaltres i per als pobles d’arreu.

A les 19 h hi va haver l’actuació del Cor Xamusia, un grup 
format tot per dones que van omplir l’escenari de color 
i bones veus. A la mitja part va tenir lloc l’entrega dels 
premis als guardonats d’aquesta edició:

Ateneu Agrícola de Lavern 
per la celebració del centenari de la seva fundació 

Sr. Pere Guilera 
per dedicar el seu esforç a promocionar el paisatge 

subiratenc
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Territori

El dia 24 de gener del 2018 es va acordar posar a 
exposició pública el Pla parcial urbanístic Eixample 
de Lavern, que planifica el creixement del poble entre 
les escoles i Ca l’Almirall. Aquest pla preveu el traçat 
dels futurs carrers, preveu la cessió d’uns terrenys al 
costat de la carretera per a ús escolar i contempla la 
construcció d’habitatges unifamiliars entre mitgeres i 
d’habitatges plurifamiliars en règim de protecció.

L’exposició al públic té la finalitat de permetre a totes 
les persones de presentar al·legacions i suggeriments 
al pla parcial, que es pot consultar a les oficines muni-
cipals o bé a la pàgina web de l’Ajuntament.

El Pla es va enviar a la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Barcelona sol·licitant-ne un informe i també 
es va fer una consulta als tècnics de la zona d’aquest 
organisme. L’informe demanat recomana modificar 
l’ordenació del pla parcial per millorar la connectivitat 
amb el nucli urbà i relacionar millor els diferents tipus 
d’habitatges.

En aquest moment el pla es troba aturat a l’espera de 
rebre les al·legacions que es puguin formular i d’es-
tudiar altres alternatives que presentin els promotors 
de la iniciativa.

Regidoria de
Planificació
del Territori i
Obres

Exposició pública del Pla parcial 
urbanístic Eixample de Lavern

Obres de reparació de 
la xarxa de clavegueram  

al carrer Sant Josep  
de Can Cartró

Els dies 7 a 10 de maig es van efectuar les obres 
de reparació d’un tram de la xarxa de clavegue-
ram del carrer Sant Josep de Can Cartró (carretera 
BV-2155). Les obres es van realitzar amb caràcter 
d’urgència perquè es van detectar unes esquerdes 
en una edificació i es va observar, mitjançant el pas 
d’una càmera d’inspecció pel seu interior, que hi 
havia un punt amb una obstrucció del tub.

Feta l’excavació, es va comprovar que en general el 
tub es trobava en bon estat i que el terreny apa-
reixia eixut. Així i tot, es va aprofitar per renovar el 
tram en una longitud d’aproximadament 30 metres, 
instal·lant una canalització de polietilè de 30 cm de 
diàmetre i dos pous de registre.

Gespa artificial i 
adequació de l’entorn del 

camp de futbol de Can 
Cartró

A mitjans d’abril es van adjudicar les obres a l’empresa 
Sports & Landscape SL, i a finals del mateix mes s’ha co-
mençat l’execució dels treballs.

L’empresa constructora ha ofert una baixa del 14,32% res-
pecte del pressupost de licitació inicial (el pressupost que 
conté el projecte tècnic).

Tot i que la instal·lació esportiva ja compta amb una instal-
lació de reg per aspersió i sistema d’il·luminació nocturna, 
durant l’execució de les obres s’ha considerat necessari 
afegir conduccions soterrades, com a previsió de futur per 
a nous cables d’enllumenat del camp de joc.

Es preveu que les obres es trobin acabades durant la se-
gona meitat de juny d’enguany.
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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència d’In-
fraestructures Viàries i Mobilitat, ha redactat el projecte 
de Reurbanització de la travessera urbana BV-2428ant, a 
Sant Pau d’Ordal. 

El projecte contempla la reurbanització de l’antiga carre-
tera que travessa el poble de Sant Pau d’Ordal, des dels 
números 10 i 19 del carrer Sant Pere, cap al carrer Catalu-
nya, carrer del Nord, plaça de Subirats i carrer Ponent fins 
a les escoles.

Es preveu la renovació de les instal·lacions de clavegueram 
i aigua que es troben en mal estat i la pavimentació amb 
llambordes i asfalt imprès dels carrers, excepte la part de 
carretera de davant la plaça de Subirats i del carrer Ponent 
des del centre agrícola fins a les escoles, que serà amb 
aglomerat asfàltic. El projecte també preveu la formació 
d’una rampa de comunicació de la part alta del carrer Po-
nent amb la carretera, entre l’Ajuntament i les escoles.

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

El finançament de les obres serà a càrrec del Servei de Vies 
Locals de la Diputació de Barcelona (44%), de la subven-
ció concedida pel programa de Meses de concertació de 
la mateixa Diputació (20%), per l’Ajuntament de Subirats 
(30%) i per contribucions especials (6%).

Per altra part, la Diputació de Barcelona s’ha compromès 
a l’arranjament dels trams d’accés al poble, el de l’extrem 
del carrer Sant Pere i el de l’extrem del carrer Ponent, des 
de les escoles fins als tres pins.

Rehabilitació de l’estació 
de Lavern com a oficina 
de turisme i formació de 

vestidors a l’edifici de 
lloguer de bicicletes

Aquest mes de maig s’han acabat les obres de la reforma 
de l’edifici de l’estació de Lavern per a ús de l’oficina de 
turisme de Subirats. Les obres han consistit en una remo-
delació interior de l’edifici amb formació de nous lavabos, 
despatxos i zona de recepció. S’han renovat les xarxes d’ai-
gua, electricitat i comunicacions, i s’ha posat nou mobiliari.

Per altra part, a l’edifici de lloguer de bicicletes s’han cons-
truït uns lavabos i zona de dutxes a l’interior de l’edifici 
perquè els facin servir els usuaris de les bicicletes.

Amb aquestes actuacions, i aprofitant el valor de l’estació 
de Lavern com a punt de comunicació ferroviària, es dina-
mitza l’activitat turística del municipi.

Obres a l’aparcament 
de l’estació de Lavern

El dia 15 de maig es va signar l’acta de replanteig 
per a l’inici de les obres d’urbanització i ampliació de 
l’àrea d’aparcament de l’estació de Lavern. Aquesta 
intervenció forma part del conjunt d’obres de crea-
ció d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de 
turisme de l’estació vitivinícola de Subirats, de les 
quals ja s’han executat la reforma de l’oficina de tu-
risme i la formació de vestidors a l’edifici de lloguer 
de bicicletes.

Les obres consisteixen en l’ampliació de la zona 
d’aparcament, una part de la qual anirà pavimenta-
da i la resta amb grava, la construcció de tres places 
d’aparcament per a autocaravanes i un punt d’eva-
cuació d’aigües brutes i l’enjardinament de les vores 
de la zona.

Amb aquesta actuació es completaran les intervenci-
ons de millora de les instal·lacions de foment del tu-
risme a la zona de l’estació, les quals estan subven-
cionades pel Departament d’Empresa i Coneixement 
de la Direcció General de Turisme de la Generalitat.
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Regidoria 
de Medi 
Ambient

Incivisme i residus

L’estat de la neteja als carrers, les 
places i els espais públics del mu-
nicipi és una preocupació impor-
tant. Per això, el sistema de neteja 
viària i recollida d’escombraries és 
una de les peces clau per tenir con-
venientment endreçada i en condi-
cions la via pública. En tot aquest 
procés, els contenidors ubicats a la 
via pública compleixen una funció 
bàsica i és vital que en fem un bon 
ús. Tot i que la majoria els utilitzem 
convenientment, hi ha persones 
que deixen les bosses d’escom-
braries i altres objectes fora dels 
contenidors, i no tothom recicla la 
matèria orgànica, el paper, el vidre 
i els envasos.

De fa un temps s’ha detectat que 
hi ha nombrosos abocaments (o 
abandonaments) de residus fora 
dels contenidors corresponents. 
Cada vegada és més habitual 
veure brossa fora dels contenidors, 
mobles abandonats a la via públi-
ca, grans piles de poda sense con-
trol al carrer... Això passa de forma 
generalitzada a tot el municipi, i és 
un fet que cal minimitzar.

SIGUEM CÍVICS I FEM UN BON 
ÚS DELS CONTENIDORS!

ABANDONAR RESIDUS FORA 
DELS LLOCS AUTORITZATS ÉS 
UNA ACTITUD INCÍVICA I SANCIO·
NABLE, com s’estableix en la nor-
mativa vigent en temes de residus 
i en les ordenances municipals. A 
banda de ser una acció prohibida, 
afecta a tothom! Incrementa els 
costos de personal i de gestió 
de residus, i també perjudica 
el medi ambient, la imatge dels 
carrers i del medi natural, etc.

Recollir els residus que estan fora 
dels contenidors no entra dins els 
contractes amb les empreses de 
recollida, per tant és un sobre-
cost important. Per exemple, ac-
tualment cada dilluns hi ha dues 

persones de la brigada municipal 
que exclusivament es dediquen a 
anar a recollir brossa abandonada 
on no toca. Això suposa una pèr-
dua de temps, esforç i diners im-
portant que es podria minimitzar 
si no hi hagués actituds incíviques 
d’aquest tipus. 

A continuació hi ha algunes foto-
grafies de diferents punts del mu-
nicipi representatives dels fets que 
s’indiquen en aquest article:

És per aquest motiu que cal recor-
dar els serveis que ofereix l’Ajunta-
ment de Subirats gratuïtament:

•  Recollida d’andròmines 1 cop 
al mes (prèvia trucada a l’Ajun-
tament).

•  Recollida de poda 1 cop per 
setmana, cada divendres (prèvia 
trucada a l’Ajuntament).

•  Reciclamòbil, minideixalleria iti-
nerant per diferents nuclis

•  Servei de deixalleria. Al Polígon 
de Can Bas. Oberta dijous (de 9 
a 14 h i de 16 a 19 h) i dissabtes 
(de 9 a 14 h).

•  Contenidors de roba i d’oli ve·
getal usat (a diferents indrets del 
municipi).

A més, s’ha detectat un abusiu i 
mal ús dels contenidors de les 
àrees d’emergència per al porta 
a porta. Es recorda que aquests 
contenidors només haurien d’uti-
litzar-se en aquells casos en què 
no es poguessin complir els ho-
raris del porta a porta, i no de 
forma habitual. A més, les bosses 
de residus que s’hi aboquen hau-
rien d’estar correctament selecci-
onades i això no és així. Si la si-
tuació continua i no se’n fa un ús 
correcte, es valorarà eliminar les 
àrees d’emergència (tal com han 
fet molts municipis amb el mateix 
sistema de recollida).

Des del Servei de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament us 
animem a fer la recollida selectiva 
correctament, i a minimitzar els re-
sidus generats (sobretot el rebuig). 
També us animem a utilitzar cor-
rectament els sistemes i serveis de 
recollida per a cada tipologia de 
residus. 

Pròximament s’iniciarà una nova 
campanya, mitjançant la col·
locació de vinils als contenidors 
on es recordaran aspectes bàsics 
que cal complir. A més, s’aniran 
realitzant inspeccions i en cas de 
detectar els responsables dels 
abocaments, es procedirà a obrir 
els corresponents expedients 
sancionadors.
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Vegi el dors >

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

✁

(60 bosses)

Festa del Medi 
Ambient

El diumenge 13 de maig va tenir lloc 
la setena edició de la Festa del Medi 
Ambient, al nucli de Lavern. Els vi-
sitants van poder gaudir d’estands 
informatius, molts tallers infantils i 
familiars, productes artesans i eco-
lògics i de proximitat, un mercat de 
segona mà, espectacles, jocs de gran 
format, exposicions de treballs esco-
lars...

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 el nostre més sin-
cer agraïment a tots els que van par-
ticipar en la Festa del Medi Ambient 
(estands, talleristes, paradistes del 
mercat de segona mà, alumnat i pro-
fessorat de les escoles…) i, evident-
ment, també als visitants, ja que 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’Ajuntament és molt positiva i per 
tant això ens anima a seguir treba-
llant en aquesta línia. S’accepten sug-
geriments i comentaris per millorar-la.

Ajuntament

de

SubiratsMOLTES GRÀCIES

CÒPIA NO VÀLIDA
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OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES
(60 bosses)

RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
O A QUALSEVOL ESTABLIMENT COL·LABORADOR AMB PUNT DE 
VENTA DE BOSSES COMPOSTABLES: 

Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), El Xalet (CANTALLOPS), Local de 
l’AVV Barri de Sant Joan (CASABLANCA), 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)

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni 
impressions. Termini màxim fins al 31 d’agost de 2018)

El 6 d’abril és el Dia Mundial de l’Activitat Física, i els 
professionals de l’ICS aprofiten els volts d’aquesta data 
per organitzar activitats per conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de practicar exercici físic i de por-
tar un estil de vida saludable. Practicar exercici regu-
larment millora la qualitat de vida i aporta beneficis 
fisiològics, psicològics i socials. La majoria d’activitats 
programades són caminades, que es combinen amb el 
coneixement de l’entorn, tant urbà com forestal. 

A Sant Pau d’Ordal es va organitzar una caminada pels 
voltants del poble d’una hora, amb 26 participants.

Regidoria  
de Sanitat

Caminada saludable per celebrar  
el Dia Mundial de l’Activitat Física  

i la Salut

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya ens han fet 
arribar la següent comunicació per informar tots els 
subiratencs que tinguin aus d’autoconsum a casa.

Les explotacions avícoles per a autoconsum són activi-
tats tradicionals molt arrelades a l’entorn rural que, per 
les seves característiques, és evident que no poden estar 
subjectes als mateixos requisits que els establerts per a la 
resta d’explotacions ramaderes.

No obstant això, aquestes explotacions d’autoconsum no 
estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública, i 
poden representar, sota determinades circumstàncies, una 
font potencial de focus de malalties que comprometin la 
sanitat animal i la viabilitat de la resta d’explotacions aví-
coles, com va ser el cas del brot d’influència aviària de 
l’any 2017 a Catalunya. Amb l’objectiu de minimitzar els 
riscos esmentats, és necessari recordar i informar l’obliga-
ció d’inscriure aquestes activitats al Registre d’Explotaci-
ons Ramaderes de Catalunya. Amb la finalitat de garantir 
la inscripció al Registre i les condicions de bioseguretat de 
les explotacions avícoles d’autoconsum, és necessari infor·
mar·los que, a més d’inscriure’s en el Registre, han de 
disposar de mitjans o instal·lacions per poder confinar 
les aus, sobretot en situacions d’especial risc sanitari.

Inscripció explotacions avícoles  
per a l’autoconsum

al Registre d’Explotacions Ramaderes

CÒPIA NO VÀLIDA
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Com cada estiu, tornen els cursets de natació i aigua-
gim a les piscines de Subirats.

A Sant Pau d’Ordal els cursets comencen dilluns 25 
de juny i finalitzaran dissabte 21 de juliol amb la festa 
de cloenda.

A Ordal els cursos s’iniciaran dilluns 9 de juliol i fi-
nalitzaran dissabte 4 d’agost, coincidint amb la festa 
major. 

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

Regidoria 
d’Esports

Cursets de natació i aiguagim a les 
piscines de Subirats 2018

❖  Menors de 5 anys i a 
partir de 65 anys, en-
trada gratuïta.

❖  En comprar 4 abona-
ments dins de la ma-
teixa família, un dels 
abonaments (el de 
més baix cost) serà 
gratuït.

Venda d’entrades, vals i abonaments al bar de la piscina.
És obligatori adquirir l’entrada o mostrar l’abonament de temporada per accedir a la zona de bany.

Del 15 de juny al 9 de setembre
Horari de bany* d’11.00 a 20.00 h

* Del 3 al 9 de setembre l’horari de bany serà d’11.00 a 18.00 h.

Podeu trobar els fulls d’inscripció a les 
piscines municipals, a l’Ajuntament, a les 

escoles i al web de l’Ajuntament  
http://www.subirats.cat/

Servei d’Esports, Ajuntament de Subirats

PISCINA MUNICIPAL D’ORDAL

Grups i horaris (del 9 de juliol al 3 d’agost)

•  De 16 a 17 h, iniciació infantils (de 3 a 7 anys). 

•  De 17 a 18 h, perfeccionament infantils  
(de 8 a 13 anys). 

•  De 18 a 19 h, dimarts i dijous aiguagim  
(a partir de 14 anys).

Inscripcions: Fins al 2 de juliol a l’Ajuntament, por-
tant el full d’inscripció amb el resguard de l’ingrés 
bancari.

PISCINA MUNICIPAL SANT PAU D’ORDAL

Grups i horaris (del 2 al 27 de juliol)

•  De 16 a 17 h, infantils iniciació grup 1  
(més de 3 anys).

•  De 17 a 18 h, infantils iniciació grup 2  
(més de 3 anys).

•  De 18 a 19 h, infantils perfeccionament.

•  De 19 a 20 h, dimarts, dijous i divendres, natació 
adults (a partir de 14 anys).

•  De 19 a 20 h, dilluns i dimecres aiguagim  
(a partir de 14 anys).

Inscripcions: Fins al 25 de juny a l’Ajuntament, por-
tant el full de inscripció amb el resguard de l’ingrés 
bancari.
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Cursa de Muntanya 
Correbocs d’Ordal

Trobada esportiva  
de les ZER de Subirats 
“Proves d’orientació  

i I gimcana 2018”
El divendres 8 de juny es va realitzar la sisena trobada 
entre les tres escoles del municipi de Subirats, amb la 
participació d’uns 300 nens i nenes en edats dels 3 als 
12 anys. 

Aquesta edició es realitzava als voltants d’Ordal i a l’es-
cola, i l’eix de la trobada van ser les proves d’orientació 
amb una gimcana. 

El Mulla’t està d’aniversari: 
25 anys!

Diumenge 8 d’abril a Ordal es va realitzar la sisena edi-
ció de la cursa de muntanya Correbocs d’Ordal, amb 
una participació al voltant dels 300 inscrits. Cal desta-
car la bona acceptació per part dels corredors de la re-
ducció de les distàncies dels dos recorreguts, sobretot 
en la cursa de 7 km, en la qual va participar molta gent 
del municipi. 

La Correbocs va ser organitzada per l’Ateneu Ordalenc 
amb la col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment 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, hem rebut molts comentaris positius, tot i la 
pluja a cada quilòmetre hi havia gent animant i ajudant.

Moltes felicitats!

Trobareu la classificació completa al web:  
www.correbocs.com.

Felicitats a tots els participants!

Un any més torna el Torneig Comarcal de Futbol 7-Copa 
Penedès TV-Gran Premi CCAP, organitzat pel Consell 
Comarcal amb la col·laboració de Vilafranca Televisió.

La seu d’aquesta edició serà el municipi de Santa Mar-
garida i els Monjos el cap de setmana del 30 de juny i 
l’1 de juliol.

Aquest any Subirats hi participa amb una selecció de 
nens i nenes del municipi nascuts els anys 2004 i 2005.

El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple està d’aniversari. 
Aquest estiu farà 25 anys des que va començar una 
festa solidària amb un objectiu clar: donar a conèixer 
una malaltia molts cops invisible i fins aleshores força 
desconeguda. El Mulla’t, que enguany se celebrarà el 
diumenge 8 de juliol, va començar l’any 1994 amb 67 
piscines inscrites. Actualment, són més de 600 les que 
any rere any participen en la jornada solidària. 

A l’edició anterior es van recaptar 1.181.90 € entre 
les dues piscines, diners que van contribuir a realitzar 
atencions a recents diagnosticats, acompanyament, 
serveis d’orientació, formació, inserció social i atenci-
ons a persones amb esclerosi múltiple al seu domicili.

Aquest any volem tornar a comptar amb la col·laboració 
de tots el veïnat del municipi, així com del bestiari fes-
tiu i entitats del municipi.

Subirats participa en el 
Torneig Futbol 7 Infantil 2018
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L’Ajuntament de Subirats posa a l’abast de les per-
sones que estan buscant feina un servei d’informa-
ció de les ofertes recollides setmanalment a la zona 
del Penedès i Garraf.

Per rebre les ofertes per correu electrònic només cal 
omplir el formulari que trobareu a la pàgina web de 
l’Ajuntament: http://subirats.cat/ofertesdefeina.

Un cop per setmana, normalment els dilluns, rebreu 
al correu electrònic un recull de totes les ofertes 
publicades als mitjans de comunicació comarcals (El 
3 de Vuit, La Fura i El Cargol) i les ofertes que re-
cullen el SIAJ, l’Oficina Jove del Garraf  i el Servei 
d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès.

Actualment hi ha prop de cent persones que fan 
ús d’aquest servei de l’Ajuntament, que es realitza 

gràcies a la col·laboració amb el SIAJ (Servei d’Infor-
mació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès).

Regidoria  
de Promoció 
Econòmica

Vols rebre les ofertes de feina  
per correu electrònic?

Un any més la Regidoria d’Ensenyament ha or-
ganitzat el casal d’estiu de les llars d’infants 
municipals. El casal es realitza a la llar d’infants 
L’Esquirol, de Sant Pau d’Ordal, i acull els nens 
i les nenes de les llars de Lavern i Ordal. 

La proposta per a enguany ha estat dissenyar 
diversos ambients d’aprenentatge, de relació 
i comunicació on els infants, a través del joc, 
aprendran a desenvolupar la capacitat de con-
trolar les seves conductes socials i cognitives, 
participant de forma activa en la construcció 
dels seus propis coneixements.

El Casal es durà a terme del 26 de juny al 
27 de juliol, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 
hores, amb possibilitat de menjador i servei 
d’acollida. 

Regidoria 
d’Ensenyament

Casal d’estiu de les llars d’infants de Subirats
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Racó de les Llars

Sant Jordi a les llars municipals
Sant Jordi és símbol de la nostra cultura i la nostra tradi-
ció, per aquest motiu els alumnes de les llars de Subirats 
celebrem la diada fent un munt d’activitats.

Comencem escoltant la llegenda sense perdre’ns cap de-
tall, per després poder-la representar: un cavaller una 
reina, un rei, una princesa i un drac. Tots ells excepcio-
nals!

Aprofitem també per treballar la nostra part artística fent 
dracs i roses per regalar als que més estimem.

Quan els alumnes de l’escola posen la seva paradeta, els 
nens i les nenes de la llar com cada any anem a comprar 
uns contes per mirar i explicar tots junts a la llar.

Per acabar arriben els regidors amb un regal que en 
aquest dia no podria faltar! Un conte molt bonic per a 
després a casa poder mirar.

Racó de les Escoles

Aprenem gaudint, emocionant-nos, jugant
Ara ja fa un temps que a l’escola estem treballant per-
què els nens i les nenes aprenguin en un entorn flexible 
on puguin conèixer, desenvolupar i gaudir d’aprendre a 
aprendre. En un moment privilegiat com és la infància, 
creiem fermament que els aprenentatges significatius, els 
que perduren, són aquells que ens han quedat a partir de 
l’emoció, la proximitat, el joc, la il·lusió, els somriures i la 
utilitat d’aquests en el nostre dia a dia.

Aquests darrers cursos, l’escola Subirats ha iniciat un pro-
cés de canvi que va creixent a poc a poc per consolidar-se. 
Aprofitant aquest espai, volem compartir amb tots vosal-
tres una pinzellada del camí que hem començat, explicant 
algunes de les maneres de treballar en cada un dels cicles.

A educació infantil i cicle inicial treballem a través de ra-
cons amb material manipulatiu, els quals permeten plan-
tejar a l’aula multiactivitats adequades a les necessitats 
dels infants i fomentar el treball autònom.

El treball transversal a través de projectes interdiscipli-
naris, com l’hort escolar, a cicle mitjà permet un apre-

nentatge competencial, obert a la vida quotidiana i que 
afavoreix el desenvolupament de les habilitats i les intel-
ligències múltiples.

L’adquisició de les habilitats lingüístiques a cicle superior 
parteix de textos diversos i en diferents formats. El treball 
combinat d’escriure a mà o llegir en paper i de manera 
virtual, utilitzant el drive o el kahoot, estimula i potencia 
la diversitat d’estratègies d’aprenentatge.

Actualment, a l’escola Subirats ens trobem enmig d’un 
procés i sabem que la prioritat per part de tots és crear 
entorns favorables per fer créixer ments i emocions, ja 
que una no s’entén sense l’altra. Som plenament consci-
ents que l’aprenentatge és quelcom que perdura tota la 
vida, i per aquest motiu ha de ser una font de plaer per a 
qualsevol de nosaltres.

Adquirir la competència d’aprendre a aprendre, arran de 
totes les altres, només és possible quan sabem, creiem i 
apostem, amb paraules d’Ernest Reman, que “La clau de 
l’educació no és ensenyar. És despertar”.

 Escola Subirats 
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Festa escola 2018:  
passat present i futur de Subirats
Abril, primavera, sol, flors, marges plens de colors, 
Sant Jordi, roses, llibres i la nostra festa d’escola.

Trobada, amics, famílies, poble, companys..., junts ens 
retrobem per compartir història, pas del temps i co-
neixement del nostre passat, tant llunyà com recent.

Aquest any, amb el pretext de l’aniversari del castell 
de Subirats, hem redescobert quina és la nostra his-
tòria, d’on venim, què ens arrela i ens posiciona al 
present, a l’aquí i l’ara. També què ens projecta cap al 
futur, què és el que ens permet imaginar el que volem 
ser i el que està per construir.

Fa dies que l’escola s’ha omplert de caixes i de car-
trons. Aquest material tan simple ens ha permès 

muntar un escenari sorprenent en el qual cada nen i 
nena forma part d’una gran xarxa que crea comunitat. 
Amb allò més senzill, tots junts podem crear grans 
coses.

La vida de les cultures s’enriqueix i es defineix amb 
determinats elements. A nosaltres ens dona identitat 
la vinya, que ja des dels ibers forma part del paisat-
ge del nostre entorn. La torre del castell que s’albira 
des de qualsevol indret del municipi i, finalment, el 
ritme dels nostres cors que bateguen com si fossin 
només un. 

Mirem el que ja hem construït i estiguem tranquils i 
contents perquè tenim el futur en molt bones mans.

21 d’abril del 2018

Escola Sant Jordi 
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Presentació del vídeo  
1.100 anys del castell de Subirats

EL dia 1 de maig, coincidint amb la celebració de l’Aplec del Pa i l’Empenta al castell de Subirats, es va projectar 
durant el matí a la sala del Mil·liari el vídeo que s’ha elaborat com a record de la celebració dels 1.100 anys del 
castell de Subirats. Aquest vídeo és un recull d’imatges i gravacions dels actes que es van dur a terme durant 
tot l’any 2017 dins del marc d’aquesta celebració, combinat amb boniques fotografies del nostre municipi.

Tothom qui vulgui guardar aquest record, el pot descarregar al web municipal www.subirats.cat.

L’EVA és un festival de narració i tradició oral que des 
de l’any 2005 es prodiga per diferents escenaris de 
les terres catalanes. S’han consolidat i especialitzat en 
espectacles de petit format en què el pal de paller i la 
posada en escena imprescindible són la paraula viva i 
nua. Bàsicament és una programació per a adults amb 
algunes pinzellades que tiren cap als familiars, i men-
tre els artistes comuniquin bé, tant els fa la llengua 
amb què ho facin.

Tenen com a singularitat, els espais que utilitzen a les 
seves actuacions: espais escènics no convencionals, 
on el mateix decorat natural fa d’escenografia. Així 
doncs, poden fer actuacions en coves, safarejos, crip-
tes, fonts, cases particulars, jardins, terrats o, fins i tot, 
cementiris.

A Subirats es faran dos espectacles en indrets natu-
rals:

Diumenge 10 de juny a les 20 h, al safareig del Reba-
to, LAS MIL Y UNA NOCHES, d’Héctor Urien.

Diumenge 17 de juny a les 21 h, a l’Avenc d’Ordal, 
CONCERT D’AMOR I DE MORT, de Jordina Biosca i 
David Garcia.

Regidoria de
Cultura

El festival En Veu Alta 2018  
visita Subirats

Diada de Sant Jordi a Subirats
Un any mes, el 23 d’abril la regidora de Cultura i el regidor 
d’Ensenyament van anar a les escoles i llars d’infants del 
municipi per fer entrega d’un llibre a tots els nens i les 
nenes. 

Sant Jordi és una diada per commemorar la celebració del 
dia del llibre i la rosa i la festa més emblemàtica de Cata-
lunya. Una diada en què el llibre, juntament amb les roses, 
és el protagonista principal. 

Des de l’Ajuntament volem fomentar la lectura entre els 
nostres infants, perquè cada cop que obrim un llibre ens 
endinsem en una història que ens fa créixer com a perso-
nes i ens fa més rics lèxicament i culturalment.



17

juny 201877

Can Martí de la Talaia

UBICACIÓ

Ubicació: Al costat de les escoles 
de Lavern
Àmbit: Patrimoni immoble 
Tipologia: Edifici
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada

CLASSIFICACIÓ

Estil: Medieval
Segle: XIV 
Estat de conservació: Dolent

DESCRIPCIÓ

Masia de grans proporcions, amb 
accés per un pati tancat per un ba-
luard amb un portal de pedra d’arc 
de mig punt, sobre el qual hi ha 
un pany de paret de més alçada, 
coronat per una cornisa de teules 
amb voladís. Actualment la porta 
té forma rectangular, tot i que res-
ten empremtes de la seva morfolo-
gia original.

L’edifici principal, amb teulada a 
dos vessants, té un parament fet 
de pedra irregular lligada en al-
gunes parets amb morter de calç. 
S’observen algunes refaccions mo-
dernes fetes amb ciment a la part 
davantera. La masia té dues plan-
tes; presenta dues edificacions, els 
antics cellers, adossats a la banda 
esquerra de la masia, així com un 
altre annex adossat per la part 

posterior al cos central de l’edifici. 
Encara es conserven dues finestres 
de reixes de ferro forjat, verticals 
travessats per horitzontals, així 
com una finestra amb ferramen-
ta del tipus d’espina de peix. La 
porta de l’entrada principal a l’edi-
fici residencial era de grans pro-
porcions i d’arc de mig punt. Era el 
mateix lloc d’entrada dels cavalls, 
ja que la quadra es trobava al cos 
adossat al darrere del cos central, 
a la dreta, juntament amb un galli-
ner. A la planta baixa hi havia dues 
cuines, una per cuinar i a l’altra, 
anomenada “amainador”, hi havia 
les piques per rentar els plats, la 
vaixella i la resta d’utensilis culi-
naris, tot i que també s’hi podia 
cuinar si era menester. Hi havia 
igualment un menjador per a les 
grans ocasions i un menjador de 
diari. Als dos edificis adossats al 
cantó esquerre hi havia els cellers 
per guardar les botes de vi. A la 
part del darrere hi havia la prem-
sa, els cups i la màquina de trinxar 
el raïm. Al primer pis hi havia una 
sala gran que feia de distribuïdor, 
amb mobles i complements d’èpo-
ca, així com un rellotge de peu de 
grans dimensions. Davant l’escala 
d’accés hi havia el salador, on sala-
ven el porc després de la matança. 
A l’esquerra hi havia el servei i una 
pallissa, al costat d’una escala in-
terior que menava als cellers. A la 
dreta hi havia quatre habitacions i 
l’habitació dels mossos. Al pati hi 
havia el jardí amb un safareig, així 
com un galliner, un abeurador per 
al bestiar, un cobert on es guarda-
va la tartana, el carro de passeig 
i el carro de la vinya. Pujant unes 
escales hi havia la soll o cort de 
porcs i el coniller.

Observacions:
Originàriament la masia es trobava 
als afores de Lavern; amb el creixe-

ment del nucli ha quedat envolta-
da per aquest.

HISTÒRIA

L’actual poble de Lavern es formà a 
partir d’uns censos de la masia de 
Can Martí de la Talaia, documenta-
da des del segle XIV. L’any 1492 
Nada Martí, propietari de la masia, 
formava part del govern munici-
pal. Després de la independència 
de Sant Sadurní de Subirats, l’any 
1764, Can Martí de la Talaia fou 
seu de la Universitat o Ajuntament.

Eudald Vendrell Carbó, alcalde 
del municipi entre els anys 1918 
i 1922, es va casar amb la pubilla 
de Can Martí, Antònia Puig Martí. 
El matrimoni no va tenir fills, i van 
afillar a Eudald Vendrell Guilera, 
qui es va casar amb Maria Cuscó. 
A la mort d’Eudald Vendrell Carbó, 
Eudald Vendrell Guilera restà com 
a usufructuari de la masia fins a la 
seva mort, als anys 50 del segle 
XX. La masia va passar a mans de 
la seva hereva, la senyora Dolors 
Puig Martí. Can Martí de la Talaia 
fou la primera casa del poble que 
va tenir aigua corrent, ja que van 
cedir els terrenys per a la porta-
da d’aigües. A la vinya del davant 
hi ha un pou de corriola, de forma 
rodona i fet de pedra, actualment 
existent, on la gent del poble 
anava a buscar aigua fins que es 
van instal·lar les fonts a Lavern.

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’in·
ventari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web municipal www.subirats.cat amb el nom 
“Mapa de patrimoni cultural”.

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

-  Facilitar reformes bàsiques als habitatges i garantir 
les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat 
mínimes, afavorint l’accessibilitat i les condicions de 
vida de la persona dins de la llar. 

-  Alleugerir la despesa corresponent als arranjaments 
a les llars i adquisició d’ajudes tècniques dels diver-
sos col·lectius especificats a les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 de 
juliol al 28 de setembre del 2018, ambdós inclosos. 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació 
exigida, s’hauran de presentar al Registre de l’Ajun-
tament.

Per a qualsevol informació o dubte, contacteu amb els 
Serveis Socials municipals o a l’Ajuntament de Subi-
rats, al 93 899 30 11. Podeu veure la convocatòria i 
les bases al web de l’Ajuntament.

Regidoria 
de Benestar 
Social

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

i persones discapacitades, de 
l’Ajuntament de Subirats

Els dies 22 de juny, 14 i 20 de juliol en el marc del programa Nits a la Fresca es duran a terme tres concerts:

Nits a la Fresca

Divendres 22 de juny a les 22 h, a la Font Clara de Lavern

CONCERT DE MARC FERRER TRIO

Dissabte 14 juliol a les 22 h, 
a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal

CONCERT MIRABEL

Divendres 20 de juliol a les 22 h, 
al Castell de Subirats

CONCERT D’HAVANERES,  
amb el grup Mar Endins 
A la mitja part, ROM CREMAT

El 14 d’abril, al Local Subijove 
d’Ordal, es va dur a terme la con-
ferència Subirats; terra de bandits 
i bandolers, a càrrec del professor 
Joan Serra Arnan. Al final de la 
xerrada el músic Carles Moya va 
interpretar una cançó dedicada al 
bandoler Morrut.

El bandolerisme i el bandidatge 
van ser expressions socials de 
diferents èpoques històriques. 
Amb tot, però, bandolers i ban-
dits compartien un tret en comú: 
el coneixement de la geografia on 

actuaven.  Bandolers i bandits van 
deixar empremta a pràcticament 
tot el país, i Subirats, curull de 

boscos, avencs i amb la presència 
del camí ral, no n’havia de ser l’ex-
cepció.

Conferència Subirats; terra de bandits i bandolers
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L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts eco-
nòmics per a la pràctica esportiva de:

-  Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat es-
portiva de base. 

-  Gent gran que realitzi activitats esportives terapèutiques 
per prescripció facultativa. 

-  Persones que pateixin algun tipus de disminució en la seva 
capacitat física, psíquica i/o sensorial i que realitzin acti-
vitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

-  Altres activitats de caràcter esportiu que no estiguin in-
closes en els apartats anteriors i que reportin un benefici 

Convocatòria d’ajuts individuals  
per a la pràctica esportiva

Què és el ramadà?
Més de 1.600 milions de musulmans que 
hi ha arreu del món van començar el 17 
de maig a celebrar el seu mes sagrat: el 
ramadà, en el qual s’han d’abstenir de 
menjar, beure i tenir relacions sexuals 
durant les hores de llum: de l’alba fins a 
la posta de sol. 

1 Quina és la importància del ra· 
 madà? Què s’observa en aquest 

esdeveniment religiós?
Tots els dies han de ser iguals en un ca-
lendari secular, però no ho són en els ca-
lendaris religiosos. En el cas musulmà tot 
el mes del ramadà, el novè del calendari 
lunar àrab, és la celebració de l’esdeve-
niment més especial de tots.

Com que es basa en el cicle lunar, el 
temps del ramadà no és exactament el 
mateix cada any, tot i que sempre sol 
durar uns 29 o 30 dies.

Se celebra el descens del cel a la terra 
de la paraula de Déu, l’Alcorà. Durant el 
ramadà, les portes del cel s’obren més 
que mai. Així com va baixar la paraula de 
Déu, la paraula dels que resen li arriba 
de manera més eficaç que en qualsevol 
altre moment.

2 Dejunar durant el ramadà és un 
 dels cinc pilars de l’islam. Per què 

abstenir·se de menjar i beure, i d’altres 
plaers corporals és un element crucial 
de l’observació? Quina és la importàn·
cia espiritual del dejuni?
Per rebre les benediccions del ramadà, 
les dones i els homes que estiguin en 
bon estat físic han de dejunar al llarg 
del mes, de la mateixa manera que els 

joves d’ambdós sexes que hagin arribat a 
l’edat de l’observança religiosa.

Com ho prescriu l’Alcorà, el dejuni diari 
comença abans de l’alba i acaba amb la 
posta de sol. Estan exempts de dejunar 
els que no puguin deixar de menjar o 
beure per ser d’edat avançada, tenir ma-
lalties o altres raons, però igual reben les 
benediccions d’aquest mes.

3 Qui està exempt de dejunar du· 
 rant el mes del ramadà?

Els nens i les dones amb la regla o que 
encara no s’hagin recuperat d’un part 
recent poden deixar de complir el rama-
dà, encara que aquestes hauran de recu·
perar –compensar– els dies que no han 
dejunat al llarg de l’any. El mateix passa 
amb els malalts i aquells que estiguin 
de viatge durant aquestes dates: poden 
retardar el seu dejuni, però hauran de re-
cuperar els dies abans que acabi l’any.

4 A més de dejunar, quines altres 
 activitats realitzen els creients per 

honrar aquest mes?
El ramadà és més que abstenir-se de 
menjar o beure durant el dia. És un mo·
ment de contemplació, devoció i reme·
moració de Déu, especialment per mitjà 
de la lectura i la recitació de l’Alcorà. A 

més, aquest mes té una funció religiosa, 
sanitària (purifica el cos), mental (enfor-
teix la voluntat) i moral (fer comprendre 
el que pateixen les persones privades 
d’aliment).

També és important ocupar-se del ben-
estar dels menys afortunats de la comu-
nitat, donar als pobres, especialment, a 
finals de mes. Per atenuar i sufocar els 
mals actes dins d’una família, com parlar 
malament d’algú, tenir rancúnies i mentir, 
es realitza una introspecció intensa i s’ha 
d’estar més conscient de Déu durant el 
ramadà.

Un dels segells distintius d’aquest mes 
és la “nit del destí”, “nit de la mesura” 
o “nit del valor”, anomenada Lailat al 
Qadr, en àrab. L’Alcorà diu que en aques-
ta nit especial els àngels baixen del cel 
–fins i tot l’arcàngel Gabriel, el més im-
portant– per portar la pau i la presència 
divina al món. No es precisa quan pot ser 
la nit de la destinació; per tant, totes les 
nits són especials.

5 El fi del ramadà.
Així que s’acaba el ramadà, se celebra 

l’Aid el Fitr –la festa del final del dejuni. 
Aquesta celebració consisteix en dos mo-
ments especials: l’oració del trencament 
del dejuni i el lliurament d’una almoina 
en espècies o en diners a persones ne·
cessitades (zakat El Fitr). Aquest dia, els 
musulmans també fan regals als nens, els 
vesteixen amb roba nova i amb ella van 
a la mesquita per a la primera oració del 
matí.

Fonts: nytimes  
i la redacció de l’Asmae Abriouel

per a la situació personal, social o de salut de la perso-
na sol·licitant, sempre que aquest fet estigui degudament 
acreditat.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 al 21 de 
setembre del 2018, ambdós inclosos. 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, 
s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament.

Per a qualsevol informació o dubte, contacteu amb els 
Serveis Socials municipals o a l’Ajuntament de Subirats, al 
93 899 30 11. Podeu veure la convocatòria i les bases al 
web de l’Ajuntament.
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El projecte “Apropa’t a la diversitat” de la Diputació de 
Barcelona es va iniciar l’any 2013 principalment a quatre 
municipis de la comarca de l’Alt Penedès amb l’objectiu de 
crear un espai per a persones immigrades, de treball con-
junt amb l’escola, servei sanitari local, joventut, instituts…, 
per crear algun espai de traducció puntual i mediació fa-
miliar. També ha estat important per poder treballar con-
flictes intergeneracionals i donar suport als serveis socials 
bàsics en l’atenció a la interculturalitat.

Actualment aquest projecte funciona a sis municipis, un dels 
quals és Subirats. La dinamitzadora que ho porta és l’As-

mae Abriouel i hi presta un servei de quatre hores setma-
nals. Unes de les tasques que realitza són: 

•  Millorar la integració de les persones immigrades al mu-
nicipi creant xarxa social.

•  Acompanyament de famílies marroquines en tràmits 
complexos aquí o al seu país.

•  Realitzar entrevistes individuals i de grup amb població 
immigrada.

•  Intervenir com a traductora i mediadora intercultural al 
servei social bàsic i a les escoles.

•  Crear diversos tallers i xerrades informatives sobre l’àm-
bit educatiu.

Durant l’abril, a l’escola El Montcau d’Ordal s’han realitzat 
tres activitats, en les quals van participar tots els alumnes 
de diferents cicles: els de cicles infantil i inicial van fer el 
taller de l’ampolla de la calma; als de cicles mitjà i supe-
rior se’ls va dirigir la xerrada sobre assetjament escolar; i 
els de cicle superior van fer el taller de roses de gomino·
les. Aquestes activitats van agradar tant als alumnes com 
als professors.

Per al mes de juny tenim programes dues activitats d’in-
terculturalitat, una de les quals és la xerrada Els joves 
immigrants i les seves vivències, dirigida als alumnes de 
cicle superior de l’escola Subirats, i l’altra consisteix en 
un taller de henna dirigit als alumnes de cicles infantil i 
inicial de la mateixa escola, als joves d’Ordal i als joves de 
Casablanca.

Apropa’t a la diversitat

El febrer passat l’Àrea de Comunicació de l’Ajunta-
ment de Subirats va activar el servei de missatgeria 
per Whatsapp. Fins al moment ja són més de 150 els 
usuaris que s’han donat d’alta al servei.

Aquest servei s’utilitza per difondre missatges sobre 
temes relacionats amb l’agenda, serveis públics, sub-
vencions, bonificacions, incidències o altres temes 
d’interès municipal.

El servei és unidireccional i els usuaris no poden inte-
ractuar entre ells, ja que no es tracta d’un xat sinó d’un 
grup de difusió de missatges.

Per activar el servei: 

1. Registreu-vos al formulari que trobareu a la pàgina 
web de l’Ajuntament o bé ompliu el formulari físic que 
trobareu al taulell d’atenció al públic de l’Ajuntament. 

2. Afegiu el número de l’Ajuntament al llistat de con-
tactes, 682 612 855, recomanem desar-lo amb un 

nom que sigui fàcil d’identificar, per exemple, Info 
Subirats.

Per deixar de rebre les informacions només heu d’es-
borrar el número de mòbil de l’Ajuntament dels vos-
tres contactes. 

Si necessiteu ajuda per activar el servei, podeu diri-
gir-vos a l’Ajuntament en l’horari d’atenció al públic.

Regidoria de 
Comunicació

Servei d’informació per WhatsApp  
de l’Ajuntament de Subirats
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Internet domèstic 
amb fibra òptica, 
un servei del segle 
XXI.

Regidoria de 
Participació 
Ciutadana

Iniciativa per fer arribar la fibra òptica 
a Sant Pau d’Ordal

Durant el mes de novembre de l’any passat, alguns 
veïns de Sant Pau d’Ordal i alguns operadors de xar-
xes de dades que operen a la nostra comarca es van 
adreçar a l’Ajuntament per intentar promoure l’arriba-
da d’internet d’alta velocitat amb fibra òptica, com ja 
s’ha dut a terme a altres municipis de l’Alt Penedès.

Aquest servei representaria disposar de serveis de TV 
d’alta definició per cable, navegar i pujar/baixa arxius 
d’internet de forma quasi immediata i tot un nou ven-
tall d’oportunitats digitals, entre elles tenir l’alternati-
va de canviar el pobre servei de recepció de TDT que 
donen les actuals antenes per un servei d’alta qualitat.

Un sondeig liderat pels mateixos veïns, en què expli-
caven la iniciativa, per determinar el possible interès 
de contractar un servei d’aquest tipus per a Sant Pau, 
va donar un important resultat positiu.

A Sant Pau d’Ordal només es disposa d’un servei molt 
bàsic d’internet per ADSL de Telefónica. Aquest ope-
rador, després ser contactat moltes vegades, va in-
formar que no té cap pla, ni a mitjà ni a llarg termini, 
per fer arribar fibra òptica als actuals o futurs abonats 
de Sant Pau. Tanmateix, en altres indrets com ara La-
vern, per exemple, sí que es preveu el desplegament 
de fibra òptica de Telefónica, per la seva proximitat a 
troncals de tren/autopista.

Arran dels resultats del sondeig i després de contactar 
i mantenir reunions amb diversos operadors presents 
a la comarca, s’ha generat un interès comercial per 

algun d’aquests, que ja treballen en un possible pla de 
desplegament.

Veïnat i Ajuntament mantenen reunions periòdiques 
de seguiment per facilitar aquesta iniciativa i fer-la re-
alitat.

A principis de maig d’enguany, aquest grup de treball 
ha obtingut algunes dades estimatives d’algun opera-
dor de la comarca, que ja ha presentat un pla a l’Ajun-
tament:

•  Sant Pau es connectarà amb un troncal de fibra òptica 
des de Sant Sebastià dels Gorgs, travessant Lavern (i 
no pas des de l’N-340, la qual, per cert, disposa des 
dels jocs olímpics del 92 de troncals de fibra òptica 
no disponibles per als municipis).

•  L’inici de les obres des de Sant Sebastià està previst 
per al mes de juny.

•  En qualsevol cas, és plausible pensar que Sant Pau 
disposarà del servei abans que acabi l’any 2018. 

Hi ha altres nuclis del municipi on també s’ha mostrat 
interès per tenir internet d’alta velocitat des de fa molt 
de temps, però tot i que veïns i Ajuntament han fet 
gestions, per ara no han obtingut un resultat positiu.

Segons les operadores, sembla que de cara l’any vi-
nent hi ha possibilitats d’engrandir la xarxa de fibra 
òptica dins del municipi.
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Regidoria  
de Joventut

Ocupació juvenil: Vols canviar de feina o en busques?
Coneixes els recursos laborals de què disposes al teu 
poble i per a què serveixen?

Hem estat conscients que no hem aconseguit fer arribar 
prou informació sobre el camp laboral als joves del muni-
cipi i per aquest motiu hi ha hagut accions que no s’han 
pogut tirar endavant. Actualment hi ha diversos programes 
d’ocupació juvenil i recursos impulsats des de serveis pú-
blics i específics de la comarca que tenim a l’abast, però 
que sovint no coneixem ben bé. 

•  Garantia Juvenil: Programa d’ocupació juvenil que ofe-
reix ofertes laborals, pràctiques, formació arreu d’Europa, 
ajustat al teu perfil i al que busques. Cal tenir entre 16 
i 29 anys i no està ni treballant (alta de la Seguretat 
Social) ni estudiant (tot i que en aquest cas recomanem 
informar-se de si seríem aptes). La inscripció és totalment 
gratuïta i cal anar a fer-la amb el DNI al Consell Comarcal 
(no cal demanar hora). Un cop inscrits, la persona respon-
sable us guiarà i us ajudarà a buscar el que us interessa, 
mantenint contacte permanent.

•  Xarxa Xaloc: És una xarxa local d’ocupació de la Dipu-
tació de Barcelona. Actualment molts serveis públics i 
també moltes empreses pengen allà les seves ofertes i 
especialment demanen a aquests serveis d’ocupació que 
els busquin persones amb un determinat perfil. La intro-
ducció de les nostres dades i el currículum és totalment 
gratuïta. La inscripció s’ha de fer a través dels Serveis 
d’Ocupació (Consell Comarcal de l’Alt Penedès).

Actualment moltes empreses i serveis, especialment en la 
contractació de joves, demanen que estiguin inscrits a la 
Garantia Juvenil i també es posen molt en contacte amb 
els serveis d’ocupació, especialment per a feines arreu de 
la comarca. 

Sovint ens han arribat ofertes, però per fer els contactes 
cal que hi estiguem inscrits. 

També us podeu adreçar al Servei de Joventut o bé a 
l’Ajuntament.

El Servei de Joventut de Subirats ja 
disposa de nou equipament juvenil

Enguany, des del mes de març, ja 
podem gaudir del nou equipament 
juvenil Subijove, ubicat a les anti-
gues escoles d’Ordal. Aquest canvi 
d’espai representa una millora en 
l’ús i funcionament del Servei de 

Joventut, especialment en l’oferta 
als joves. 

La seva participació i implicació 
ha estat present en totes les fases 
del projecte. En aquests darrers 

mesos, el grup de joves ha estat 
treballant de forma participativa i 
molt implicat en la creació del Re-
glament de Règim Intern i Ús de 
l’equipament juvenil, que es podrà 
conèixer en els pròxims dies i que 
presenta modificacions respecte a 
l’anterior. Entenem aquest canvi 
com una oportunitat de reformula-
ció del Servei de Joventut i també 
de l’espai. A més a més, de forma 
molt directa els joves s’han implicat 
en el disseny intern i els materials 
de l’equipament. S’han ocupat de 
construir els sofàs de palets que es 
troben a l’equipament i gestionar 
part del material, d’acord amb les 
necessitats i els interessos prèvia-
ment exposats i treballats. 

Des del Servei de Joventut desit-
gem que l’espai sigui del gust de 
tots els i les joves i, sobretot, que 
es pugui arribar a desenvolupar en 
totes les seves funcionalitats: espai 
de relació, de trobada, d’organit-
zació, estudi…
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S’inicien les aules d’estudi a Sant Pau d’Ordal
Després de Setmana Santa es va ini-
ciar a Sant Pau d’Ordal, en l’espai de 
les escoles, el projecte d’aules d’es-
tudi, en el qual per ara participen sis 
joves. La proposta finalment s’ha dut a 
terme tal com es va apuntar, repartint 
els dies d’aules d’estudi a Ordal entre 
els dos nuclis. D’aquesta manera es 
flexibilitza i s’intenta municipalitzar al 
màxim l’ús d’aquest projecte-espai. 

Les aules d’estudi són un espai on els 
joves compten amb el suport d’una 
monitora que dinamitza l’estudi, però 
també són un espai de trobada i co-
neixença entre els joves amb l’objectiu 

de fer grup i desenvolupar les seves 
capacitats de participació i arrelament 
al territori. També un espai de coope-
ració i ajuda mútua on es creen llaços 
de col·laboració. El que es pretén és 
utilitzar els recursos que té el muni-
cipi per tal apropar serveis als joves. 

ACADÈMICA

S’apropa l’època d’inscripcions, el “no 
sé què fer”, beques, dels “no he pogut 
entrar on volia…”. S’acaba el curs es-
colar i amb aquest comencen:

•  Inscripcions a FP.

•  Inscripcions a cursos preparatoris 
per a les diverses proves d’accés.

•  Inscripcions a nous estudis.

•  Difusió d’informació per a la sol·
licitud de beques en els diversos 
ensenyaments.

•  Difusió d’informació per a la inscrip-
ció a diversos cursos ocupacionals.

Des del Servei de Joventut de Subirats 
s’ofereix informació, assessorament i 
suport en la tramitació d’aquests pro-
cessos. Per a més informació us podeu 
posar en contacte amb la tècnica.

Servei comarcal: prevenció del consum de drogues 
SAFAD, Servei d’Assessorament Familiar a Alcohol i altres Drogues

Què és?

És un servei presencial d’informa-
ció, orientació i assessorament sobre 
qualsevol dubte o problemàtica que 
tingui relació amb el consum d’alco-
hol i/o altres drogues.

Aquest servei és un pas més del Pla 
de Drogues de l’Alt Penedès (Efec-
te D) que impulsa accions i recursos 
útils per al foment de l’actitud críti-
ca i responsable davant determinats 
comportaments que poden suposar 
un risc per a la salut.

El servei és totalment gratuït i confi-
dencial.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona, sigui jove o no, 
que tingui dubtes sobre el consum de 
drogues o les seves conseqüències. A 
qualsevol mare o pare (o altre familiar) 
davant el consum del seu fill o filla.

Abordatge familiar i educatiu, infor-
mació sobre riscos, sancions adminis-
tratives, etcètera.

Com accedir-hi?
Si esteu pensant accedir al servei, 
podeu passar pel Subijove i la tècnica 
us atendrà i farà la derivació. També 
podeu contactar directament dema-
nant cita prèvia els matins al telèfon 
93 118 40 05.

Quin dia i on?

El Servei es fa tots els dimarts (i di-
lluns quinzenalment) de 17 a 19 h, al 
CAP de l’Alt Penedès, a la plaça Pene-
dès, 1, de Vilafranca del Penedès, o al 
CAP de Sant Sadurní d’Anoia, al carrer 
Gelida, s/núm.

Per a més informació podeu posar-vos 
en contacte amb:

Judit Monsalve

Tècnica de Joventut

628 264 481

Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Subirats: dilluns, dimecres i divendres 

Autoestima i adolescència va ser el tema de la darrera 
xerrada del cicle Parlem

El març es va realitzar la xerrada sobre Autoestima i adolescència 
oberta a totes les famílies del municipi que hi volguessin parti-
cipar. Va tenir una durada de 2 hores i es va realitzar a l’equipa-
ment juvenil Subijove ubicat a Ordal. 

La xerrada va anar a càrrec de Quantum i estava subvencionada 
per la Diputació de Barcelona. L’activitat va esdevenir un taller 
molt participatiu en el qual cadascú va treballar els continguts 
a través de la seva situació i experiència. Un clima molt còmode 
que van aconseguir crear entre totes les participants. Aquestes 
activitats permeten obrir un espai de trobada, de posar en comú 
i d’aprenentatge entre les famílies. 

Des del Servei de Joventut ens veiem interpel·lats a continuar 
apropant aquestes accions de suport a la tasca familiar en es-
pais de reflexió sobre les diverses temàtiques d’interès general. 
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Una cinquantena de veïns de Subirats van rebre el 
casal de gent gran de Calldetenes el dijous 26 d’abril. 
La trobada va ser a les 10 del matí al Patronat Famili-
ar dels Casots, on més de cent persones van esmorzar 
plegades. L’àpat, el van oferir l’associació Subigran i 
l’Ajuntament de Subirats, amb la col·laboració orga-
nitzativa dels veïns del nucli. L’alcalde de Calldetenes, 
Marc Verdaguer, l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i la 

regidora de Gent Gran de Subirats, Àngels Pinyol, van 
intercanviar diversos obsequis, com ara llibres sobre 
les respectives viles. A més a més, el casal de Call-
detenes va oferir una panera de productes autòctons 
als veïns de Subirats, com a agraïment per la rebuda. 
Després els participants es van repartir en dos grups 
i van fer una visita guiada al Castell de Subirats i a la 
cooperativa vinícola Covides. El dinar el va preparar 
l’empresa de Càtering Moixa i es va celebrar a l’Ate-
neu Agrícola de Sant Pau d’Ordal. Per cloure la troba-
da hi va haver un espectacle de ball de la polinèsia, 
d’un grup de ballarines en el qual participa la Danielle 
Bagen, veïna de la Urbanització de Can Rossell. La be-
llesa i la singularitat de l’espectacle, així com la bona 
qualitat, van ser molt aplaudits.

Els veïns d’ambdós municipis van quedar molt con-
tents amb la trobada i s’han citat el dijous 20 de se-
tembre al municipi de Calldetenes. Els subiratencs que 
van fer d’amfitrions el 26 d’abril tindran prioritat de 
plaça a l’hora de desplaçar-se a Calldetenes. 

Regidoria  
de Gent Gran

Subirats acull els veïns de Calldetenes

Sortides de primavera de l’associació Subigran
El 17 de març l’associació Subigran 
es va desplaçar a Tarragona, on van 
fer una visita guiada al nucli antic i als 
llocs més emblemàtics de la població 
i van fer un dinar de peix. 

El dissabte 21 d’abril l’associació 
Subigran va fer una sortida per visi-
tar el parc astronòmic del Montsec, 
on van fer una observació diürna 
del sol i de l’Univers. Després van 
dinar al municipi de Cellers, al Pallars 
Jussà, a la riba de l’embassament de 
Terradets. 

I per cloure la temporada el dijous 17 
de maig van visitar el Museu de les 
Galetes de Santa Coloma de Farners i 
el monestir d’Amer. I van dinar al Coll 
de Condreu. 

Les visites han estat exitoses pel que 
fa a participació i valoració, i sempre 
han tingut un cost de 35 €. L’associ-
ació aviat programarà les sortides de 
tardor i hivern. 
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Regidoria  
d’Igualtat i 
Ciutadania

Trenquem els estereotips de gènere!

Els estereotips són aquelles cre-
ences, errònies o no, que tenim 
en relació amb un grup social. 
Per exemple, “els homes són més 
forts” o “les dones són més vul-
nerables”. Els prejudicis, en canvi, 
són aquelles valoracions negatives 
que tenim vers una persona pel fet 
de pertànyer a un col·lectiu sobre 
el qual existeixen estereotips. Per 
exemple, pensar que una filla no 
pot apuntar-se a una activitat ex-
traescolar de futbol o pensar que 
una nina no és un regal apropiat 
per a un nen.

La majoria d’aquests estereotips 
estan tan arrelats que sovint la fa-
mília és la primera a transmetre’ls 
i reproduir-los en els fills, encara 
que no sempre sigui conscient que 
ho fa. Cal reflexionar sobre aquest 
fet, ja que l’àmbit familiar és el 
més influent en la primera infància, 
quan els fills construeixen la seva 
identitat i interpreten els rols de 
gènere.

La publicitat també té un paper im-
portant en la transmissió d’alguns 
d’aquests estereotips. Per exem-
ple, utilitza arguments sexistes per 
a la promoció i venda de productes 
de tot tipus: joguines, disfresses, 
llibres, roba, perfums, articles per 
a la llar, etc. De la mateixa mane-
ra, certs productes mediàtics com 
programes de televisió, sèries, 
pel·lícules, cançons o determinats 
tipus de revistes ajuden a reforçar 
també aquestes idees.

Per això, és molt important que 
ajudeu els vostres fills a interpretar 
els missatges i les actituds que els 
arriben, per garantir el seu sentit 
crític i fomentar que siguin menys 
influenciables.

L’objectiu ha de ser que, de ma-
nera crítica i autònoma, siguin ca-
paços d’identificar els estereotips 

relacionats amb el gènere per no 
reproduir-los en la vida diària.

També cal ajudar-los a reconèixer i 
rebutjar les actituds discriminatòri-
es per raó de gènere i fomentar el 
respecte a l’altre.

Cal esmentar que no tots els in-
fants i joves s’identifiquen amb el 
gènere que se’ls ha assignat en 
néixer, i que, en cas que verbalit-
zin aquesta disconformitat, convé 
que trobin en la família una acti-
tud comprensiva, respectuosa i de 
suport.

En general, per fomentar l’edu-
cació per a la igualtat de gènere 
convé que:

➊ Sigueu conscients que sou 
el primer model per als vostres 
fills, per tant, heu d’evitar que 
les vostres actuacions o actituds 
transmetin estereotips o prejudicis 
de gènere.

➋ Procureu utilitzar un llen-
guatge no sexista i que no sigui 
discriminatori, tant en el tracte 
amb els vostres fills com amb les 
altres persones.

➌ Tingueu les mateixes ex-
pectatives envers els fills i les filles 
i afavoriu que escullin aficions, es-
ports o estudis tenint en compte 
les seves preferències i capacitats, 

i que no seguint estereotips soci-
als vinculats amb el gènere.

➍ Eviteu oferir-los de manera 
sistemàtica articles de consum que 
reforcin els estereotips de gènere 
(roba, joguines, accessoris, etc.).

➎ Observeu com els vostres 
fills juguen i es relacionen amb els 
companys o els amics, ja que això 
us permetrà veure com perceben i 
interpreten els rols de gènere.

➏ Feu entendre als fills que 
cal valorar totes les persones de la 
mateixa manera, independentment 
del seu gènere.

➐ Repartiu les diferents tas-
ques de la llar entre tots els mem-
bres de la família sense tenir en 
compte els estereotips socials de 
gènere, i valoreu-les totes de la 
mateixa manera.

➑ Promoveu que expressin 
les seves emocions i els seus sen-
timents, independentment que si-
guin nen o nena.

➒ Sigueu crítics i feu-los refle-
xionar sobre els valors que trans-
met l’entorn (publicitat, televisió, 
videojocs, etc.), perquè sovint re-
produeixen estereotips sexistes.

Font: Generalitat de Catalunya

Com explicaries tu aquest canvi de rol?
Pots educar sense caure en la desigualtat?
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Regidoria  
de Turisme

Torna el Mercat del Préssec d’Ordal
L’Ajuntament de Subirats col-
labora amb l’Associació de Pro-
ductors del Préssec d’Ordal en els 
preparatius de la inauguració de la 
tretzena edició del Mercat del Prés-
sec d’Ordal a Sant Pau d’Ordal. La 
inauguració d’enguany està previs-
ta per al cap de setmana del 9 i 
10 de juny. A partir d’aquesta data 
els assistents podran comprar el 
sucós préssec arribat directament 
del camp, gaudir de la tradicional 
zona de maridatge, visitar els pro-
ductors artesanals i participar en 
activitats complementàries desti-
nades a tota la família. Enguany 
la pluja ha estat molt bona, cosa 
que fa que els arbres es puguin 

desenvolupar bé i que els préssecs 
aconsegueixin una bona grandària.

Cada estiu, durant la temporada 
del Mercat del Préssec d’Ordal, 
productors i consumidors amants 
de la qualitat es donen cita cada 
dissabte i diumenge de 9 a 14 h al 
voltant de les parades de préssec a 
la plaça Subirats. Com és habitual, 
el mercat ofereix a tots els compra-
dors d’una caixa de préssecs una 
degustació del deliciós i refrescant 
maridatge de cava amb préssec 
d’Ordal. A més del maridatge, du-
rant els mesos del mercat, els as-
sistents podran comprar vi i cava 
dels cellers locals, i productes de 
proximitat dels productors artesa-

nals de Subirats. A més, agents del 
territori organitzen activitats com-
plementàries relacionades amb el 
préssec i el mercat. Al web www.
turismesubirats.cat trobareu l’ofer-
ta d’activitats d’aquest any i els 
restaurants que cuinen plats amb 
préssec d’Ordal durant la tempo-
rada. 

El Mercat del Préssec d’Ordal 
compta amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i se celebra a 
Subirats des del 2005. Enguany, 
com a novetat, entra en vigor el 
nou reglament del mercat, que va 
ser aprovat per l’Ajuntament de 
Subirats l’octubre de 2017.

L’Oficina de Turisme de Subirats  
estrena noves instal·lacions

El diumenge 6 de maig es va realitzar una jornada de por-
tes obertes a l’Oficina de Turisme de Subirats, adreçada 
especialment als veïns i veïnes del municipi.

L’oficina de turisme ha obert les portes després de la re-
forma que s’ha dut a terme en els darrers mesos. L’edifici 
compta amb una nova zona d’atenció al visitant, pensant 

en la millora de la qualitat turística en destí dels turistes i 
del públic en general. Disposa d’una nova recepció per a 
l’atenció turística al visitant, una zona de descans, lavabos 
adaptats i magatzem, a més d’un despatx dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament per a la promoció del territori, i 
una sala de reunions amb un espai polivalent annex. Actu-
alment la sala de reunions acull les reunions dels serveis 
turístics de l’Ajuntament de Subirats, les del Consell de 
Turisme de Subirats i les del Centre d’Estudis del Paisatge 
Vitivinícola del Penedès. L’espai està equipat amb projec-
tor i pantalla i s’hi poden fer sessions informatives, forma-
ció i actes de presentació. 

L’Oficina de Turisme ofereix una imatge atractiva, amb di-
ferents obres dels artistes de Subirats que faciliten el dis-
curs i reforcen la identitat del municipi. Destaca el frontal 
de la recepció creat per l’escultor Josep Massana, a més 
de la pintura sobre tela Terra de vinyes de la pintora M. 
Assumpció Raventós, o les botes de vi pintades pels artis-
tes Lesley Yendell, el Gat Miau i Luis Hermosilla. 

Les noves tecnologies també són presents a l’espai de 
benvinguda amb una pantalla tàctil, instal·lada perquè 
els usuaris puguin accedir a la informació turística les 24 
hores des de l’exterior, i servei de wifi gratuït.
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Arriba el XVI Festival de Música a les Vinyes  
ple de novetats

S’apropa la dissetena edició del Fes-
tival de Música a les Vinyes, que en-
guany amplia la programació amb 
la presentació-concert del festival a 
la Finca Molí Coloma de Bodegues 
Sumarroca. El divendres 22 de juny 
tindrà lloc la presentació a la preciosa 
masia del segle XV amb un concert 
a les vinyes en què el trio de músics 
format per Quim Alabau, Pere Barda-
gí i Joan Garrobé presentarà compo-
sicions des de Vilvaldi a Keith Jarret. 

Els dos concerts del festival tindran 
lloc els dissabtes 21 i 28 de juliol 
al poble medieval de Torre-ramona, 
davant del Palau Gralla i envoltats 
de vinya. El 21 de juliol pujaran a 
l’escenari Albert Sanz i els germans 
Pau i Arnau Figueres, per presentar 
A prop de la mitjanit (Round about 
Midnifght), un concert pensat exclusi-
vament per al festival, que serà un au-
tèntic plaer per a una nit d’estiu. D’al-
tra banda, el dissabte 28 de juliol és 
el torn de l’Elisabet Raspall Quintet, 
que presentarà la composició pròpia 
i original per a l’ocasió Vincles-Vital. 
Com sempre, seran propostes musi-

cals difícils de veure a casa nostra i 
en entorns únics. 

Finalment, després de les actuaci-
ons, s’ofereix el tradicional maridatge 
que consisteix en degustacions de 
cava maridats amb préssec d’Ordal i 
acompanyats amb coca de forner. Per 
al concert de la presentació del festi-
val, el maridatge es farà amb cava de 
Bodegues Sumarroca davant del ce-
ller antic de la finca, i per als concerts 
a Torre-ramona es farà davant la Con-
fraria del Cava Sant Sadurní amb cava 
dels cellers de Subirats participants. 

Com a novetat, a part de la presen-
tació-concert que acull Bodegues Su-
marroca, destaquem, també a Torre-
ramona, el nou espai cultural de la 
pintora i veïna del municipi Cathrine 
Bergsrud, que els dies de concert 
obrirà en horari excepcional al públic 
l’espai artístic polivalent.

Any rere any, el Festival de Música a 
les Vinyes porta al Penedès un car-
tell de músics de gran qualitat i po-
siciona el municipi dins del circuit de 
petits festivals de Catalunya. L’Ajunta-
ment de Subirats organitza el Festival 
de Música a les vinyes amb la col-
laboració de Diputació de Barcelona, 
la família Bori de Fortuny, Bodegues 
Sumarroca, la Confraria del Cava Sant 
Sadurní, la pintora Cathrine Bergsrud, 
l’Associació de Productors del Prés-
sec d’Ordal i els cellers de Subirats 
participants. 

Trobareu tota la informació i la venda 
d’entrades del festival al web www.
turismesubirats.cat.

En els mesos de març i maig el coordinador del pro-
jecte i president del CEPvi, Miquel Vidal, i el seu equip 
han presentat les Rutes Enoculturals de Subirats als 
veïns i veïnes del municipi i al públic en general. L’ob-
jectiu d’aquestes sessions informatives a Ordal i a 
Lavern, més la presentació a la Festa del Medi Ambi-
ent, ha estat recollir el coneixement popular, de forma 
col·laborativa, dels diferents espais i recorreguts de 
les rutes vitivinícoles de Subirats, i així detectar els 
camins menors, sensibles de ser inclosos en les rutes 
enoculturals. El pla pilot dels nous recorreguts enocul-
turals de les rutes de Subirats: de l’Aigua, del Mirador 
i de la Pedra, és un projecte que des de diferents pers-
pectives busca combinar el paisatge amb la vinya, el 
patrimoni i els valors socials i econòmics del municipi. 

El projecte està impulsat pel Centre d’Estudis del Pai-
satge Vitivinícola (CEPvi) i la Universitat Politècnica de 
Catalunya i promogut per l’Ajuntament de Subirats. 
Compta amb un equip pluridisciplinari coordinat per 
l’arquitecte Miquel Vidal, i amb la col·laboració del 
tècnic dels Serveis Turístics de l’Ajuntament de Subi-
rats. Una vegada definits els traçats i el contingut de 
les rutes, es començarà a treballar en la fase de creació 

del projecte de senyalització que ha de facilitar la mo-
bilitat dels visitants per les rutes. 

Durant els pròxims mesos, de dimarts a diumenge, es 
podrà veure el pla pilot de les rutes exposat a l’equi-
pament municipal EnoBicingPenedès, centre de llo-
guer de bicicletes a l’estació de tren de Lavern. Més 
informació a l’Oficina de Turisme de Subirats.

Presentació de les Rutes Enoculturals de Subirats
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Agents turístics holandesos visiten Subirats
El dijous 10 de maig, Turisme Subi-
rats va col·laborar amb la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Promo-
ció Turística Penedès en una acció de 
promoció destinada al mercat turís-
tic emissor del nord d’Europa. Dues 
agents turístiques holandeses del 
tour operador Pharos Reizen, espe-
cialitzat en viatges cicloturístics per 
Europa, van visitar Subirats dins d’un 
fam trip de quatre dies per diferents 
destinacions i llocs emblemàtics de 
Catalunya, com Montserrat, Sitges i 
les mines de sal de Cardona. 

Les agents participants en el fam 
trip van arribar al migdia al Penedès, 
després de visitar Sitges. El tècnic 
de turisme de Subirats i el gerent de 
Bikemotions van donar la benvingu-
da a les dues agents a l’estació de 
tren de Lavern. Allí van conèixer les 
instal·lacions de la nova Oficina de 
Turisme, l’equipament municipal Eno-
BicingPenedès, centre destinat al llo-
guer de bicicletes, i les diferents rutes 
que surten des de l’estació de tren. 
Tot seguit van fer un recorregut amb 
bicicletes elèctriques de Bikemotions 

per les vinyes de Subirats fins arribar 
al celler Eudald Massana Noya, on la 
persona responsable del centre de 
visites va realitzar un tour per les vi-
nyes i el celler, que va finalitzar amb 
un menú gastronòmic regat amb vins 
i caves del mateix celler. 

Les agents van emportar-se una bona 
impressió de Subirats, municipi del 
qual destaquen el paisatge vitivinícola 
i l’elaboració de productes de quali-

tat. A la tarda van tornar a l’estació de 
tren per marxar cap a Barcelona, on 
havien d’agafar l’avió a Amsterdam.

Els fam trip, com s’anomenen els viat-
ges de prospecció amb els quals per-
sones especialitzades del sector tu-
rístic coneixen els productes i serveis 
d’una destinació, són una oportunitat 
immillorable per poder presentar di-
rectament el nostre municipi i les nos-
tres empreses. 

EnoBicingPenedès present a les jornades de formació 
de la Xarxa de Punts d’Informació Turística del 2018

L’equipament municipal EnoBicing-
Penedès, centre de lloguer de bici-
cletes, ubicat a l’estació de tren de 
Lavern, ha participat en les jorna-
des de formació 2018 de la Xarxa 
de Punts d’Informació Turística.

Durant els primers mesos de l’any 
han tingut lloc les sessions de 
formació del programa Xarxa de 
Punts d’Informació Turística, un 
projecte impulsat per la Diputació 

de Barcelona i el Consorci de Pro-
moció Turística del Penedès, que 
busca fer xarxa entre els agents 
turístics del territori i donar eines 
per millorar l’atenció i la promoció 
turística en destinació. 

La primera sessió va tenir lloc al 
Centre d’Interpretació del Cava a 
Sant Sadurní d’Anoia. Destaquem 
l’intercanvi d’experiències, en re-
lació a la promoció turística, amb 

altres punts d’informació turística 
i empreses del sector turístic de la 
comarca. La segona es va realitzar 
al celler Sumarroca, sessió que va 
consistir en una xerrada focalitza-
da en l’atenció al client. Una acti-
vitat molt positiva per intercanviar 
maneres de fer i conèixer eines i 
recursos per poder oferir una aten-
ció al client més professional. La 
tercera i última sessió del curs va 
ser la visita a una de les empreses 
participants per enriquir el conei-
xement dels agents turístics sobre 
els recursos del territori, el celler 
Eudald Massana Noya de Sant Pau 
d’Ordal.

A banda de l’EnoBicingPenedès, 
cal destacar la presència d’altres 
establiments turístics de Subirats 
en aquest programa, com són els 
cellers Eudald Massana Noya i 
Sumarroca, l’allotjament rural Cal 
Cols i l’Hotel Restaurant Sol i Vi. 
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Durant el 2018 Turisme Subirats ofereix un progra-
ma d’activitats turístiques adreçat als establiments i 
les empreses turístiques del territori, amb l’objectiu 
de crear espais de trobada i d’intercanvi entre els di-
ferents agents i aprofitar per fer sinergies entre ells i 
que puguin conèixer de primera mà els recursos turís-
tics de Subirats. 

La primera sortida va ser una ruta a peu des de l’Ofici-
na de Turisme de l’estació de tren per la Ruta Vitiviní-
cola de Subirats 2 i el Camí del Riu. Abans de la sortida 
es va fer un cafè de benvinguda durant el qual els tèc-
nics de Turisme i Medi Ambient van explicar aquests 
productes turístics a les empreses participants. Durant 
el recorregut també es va donar a conèixer part del 
recorregut en execució de la Via Augusta al seu pas 
pel municipi, i es van visitar les Caves Bertha i l’allot-
jament rural Masia Olivera. La sortida va finalitzar amb 
una degustació a l’hotel restaurant Sol i Vi. 

La segona sortida consistia en una ruta amb bicicleta 
elèctrica des de l’equipament turístic municipal Eno-
BicingPenedès, centre de lloguer de bicicletes ubicat 
a l’estació de tren, per conèixer les instal·lacions i els 
serveis que presta l’empresa de serveis cicloturístics 
Bikemotions. Després de la passejada amb bicicleta, 
es va visitar l’allotjament rural Can Cols, a Sant Pau 
d’Ordal.

Agraïm l’acollida de les empreses a aquesta nova pro-
posta, que neix com una oportunitat per conèixer part 
de l’oferta del territori; a més de generar sinergies i 
intercanviar experiències entre les empreses. Les pro-
peres sortides que hi ha programades ens portaran a 
conèixer les rutes guiades a Torre-ramona, el Centre 
d’Interpretació Última Defensa de Barcelona, el castell 
de Subirats i el Museu d’Esperanto. Us hi esperem!

Programa d’activitats 2018  
adreçat a les empreses turístiques de Subirats

L’estació de tren de Lavern s’omple de flors  
pel Subirats en Flor

El diumenge 6 de maig, Dia de la Mare, es va celebrar 
una nova edició de Subirats en Flor a l’estació de tren de 
Lavern. Les famílies de Subirats van poder recollir el seu 
lot de plantes. Tot i la pluja que va caure durant el matí, es 
van repartir més de 650 lots que guarniran les façanes, els 
balcons i els carrers dels diferents pobles, nuclis i masies 
de Subirats. Enguany les tres plantes van ser la dàlia, el 
clavell de moro i la margarida. Les flors restants es van 
repartir a les escoles i les residències de la gent gran del 
municipi. 

A banda del punt de recollida, on els regidors i treballa-
dors de l’Ajuntament repartien les plantes als veïns que 
s’acostaven a buscar-les, durant la celebració també els 
subiratencs i subiratenques van conèixer les noves rutes 
enoculturals de Subirats i les noves instal·lacions de l’Ofi-
cina de Turisme de Subirats, recentment reformada.
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El 23 d’abril, durant tot el matí, les dues residències van 
assistir a la fira de Sant Jordi de Sant Sadurní, on van poder 
gaudir de l’ambient festiu que es vivia. Aquell dia, els resi-
dents participants en la festa van poder visitar els diferents 
estands de llibreries i floristeries que hi havia a la plaça de 
l’Ajuntament, a més de gaudir d’una estona ensenyant als 
vianants els diferents productes que havien estat elaborant 
durant l’any en els seus centres residencials. 

La residència Casa de Família El Cenacle tenia una parada 
on venia roses i llibres, dos dels quals havien estat escrits 
per dues de les seves residents i un altre publicat per mos-
sèn Josep Raventós, on s’explica la història dels 1.100 anys 
del castell de Subirats. 

La Residència Font Santa venia una sèrie d’articles i roses 
que havien elaborat els seus residents per celebrar aquesta 
festivitat. 

Aquesta és una festa que tenen molt present tots els resi-
dents i per això ens agrada celebrar-la i mantenir les tradi-
cions, i gràcies a l’Ajuntament de Sant Sadurní hi participem 
cada any. 

I les dues residències també hem participat, com cada any, 
en la Fira del Medi Ambient que organitza l’Ajuntament de 
Subirats, on també hem compartit un estand.

És important per als nostres residents formar part de les 
festes i les tradicions, tant del nostre municipi com del vol-
tant.

Informació facilitada pel Cenacle i Font Santa

Sortides del Centre Excursionista Sant Pau
Des del Centre excursionista continuem 
amb les nostres activitats: les sortides 
mensuals arreu del país són les més 
habituals i des de fa uns mesos hem 
iniciat una sèrie de sortides setmanals 

pels voltants de Sant Pau d’Ordal, guia-
des pel Salvador Mallofré Noya. Són sor-

tides aptes per a tothom, d’unes dues hores 
de durada i no cal apuntar-s’hi prèviament, 

només cal estar cada dimecres a les 8 h davant del Centre Agrícola.

Durant el cap de setmana del 28 i 29 de juliol anirem a fer el Pic de 
Salòria (Alt Urgell).

Informació facilitada pel  
Centre Excursionista de Sant Pau d’Ordal

El Cenacle i la Residència 
Font Santa participen  
en la fira de Sant Jordi  

de Sant Sadurní d’Anoia
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Com cada any, el primer cap de 
setmana de maig va tenir lloc la 
festa major petita de Lavern. Va co-
mençar el dissabte 5 de maig a la 
tarda amb un concurs de dibuixos 
infantils festamajorencs. Els millors 
apareixeran a l’interior del progra-
ma de la festa major. Seguidament, 
els nous cafeters van oferir una de-
gustació de rom cremat. A la nit, 
el grup de teatre En Obres va re-
presentar una excepcional peça te-

atral amb l’obra modernista Gente 
bien de Santiago Rusiñol. L’ende-
mà, es va haver de suspendre la 
cercavila dels gegants a causa de 
les inclemències meteorològiques. 
Afortunadament, es va poder man-
tenir l’esperada arrossada popular, 
que enguany va aconseguir aple-
gar més de 120 persones entre 
adults, joves i nens. En finalitzar 
el dinar, tothom va poder gaudir 
d’una magnífica tarda de bingo. 

Gràcies a la col·laboració de dife-
rents restaurants de Subirats es 
pogueren oferir uns bons premis a 
tots els guanyadors. A més, també 
es va fer entrega de la ja típica flor 
que el dia de la mare s’obsequia 
a totes les famílies. Gràcies a tot-
hom per fer possible, un any més, 
aquesta festa.

Informació facilitada  
per Ateneu Agrícola de Lavern

Festa major petita de Lavern 2018

“Gente bien”

En Obres, la companyia teatral de Lavern, s’ha volgut 
sumar al centenari de l’Ateneu Agrícola de Lavern retroce-
dint a principis del segle XX, concretament el 1912, any en 
què Pere Guerau Maristany i Oliver, comerciant d’aiguar-
dents, president de l’Ateneu Barcelonès, diputat a corts i 
mecenes, comprà el títol de comte de Lavern al rei Alfons 
XIII. El comte es feu construir un casal a prop del poble, va 
pagar la nova església de Lavern i, entre altres, va sufragar 
la canalització d’aigua potable fins al poble. Per això el 

poble de Lavern l’honorà amb el seu nom a dos carrers: el 
carrer Pere Grau i el carrer Comte de Lavern.

Quasi paral·lelament amb aquests fets, l’any 1918, en 
Santiago Rusiñol, escriptor, folklorista i fill de l’alta bur-
gesia catalana, estrenà el seu sainet satíric Gente bien al 
Novedades de Barcelona. Un sainet on feia mofa d’aquesta 
nova burgesia que, per aparentar (postureo, en dirien els 
joves d’avui), s’apuntaven a la moda de parlar en castellà i 
comprar títols nobiliaris.

Corria també l’any 1918 quan formalment es constituí 
l’Ateneu Agrícola de Lavern, per la qual cosa, enmig de 
tanta coincidència, En Obres no ha dubtat portar aquesta 
obra a l’escenari, amb un gran èxit de taquilla i una molt 
valorada posada en escena. La companyia ha confeccionat 
tot un vestuari i un decorat a mida de l’espectacle i s’ha 
atrevit fins i tot a cantar en un parell de números musicals. 
Si tot va bé, la pròxima tardor, l’espectacle Gente bien vi-
atjarà fins a Reus, per col·laborar amb l’Orfeó Reusenc que 
també celebra el seu centenari, i tancarà la temporada al 
Teatre Bolet de Vilafranca, on es representarà el sainet en 
benefici de l’Associació Catalana contra el Càncer.

Informació facilitada  
per la companyia teatral En Obres de Lavern

Cloenda GATAP
El diumenge 25 de març es va celebrar la cloenda de la 
27a Roda de Teatre de l’Alt Penedès, al Centre Agrícola de 
Sant Pau d’Ordal. L’acte va començar amb la representació 
de l’obra Un aire de família, d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre 
Bacri, a càrrec del grup de teatre L’Arrel de Sant Miquel 
d’Olèrdola. A continuació es va fer la part més protocol-
lària, amenitzada pel grup La Companyia És Grata de Can 
Rossell de Subirats, durant la qual es va lliurar un detall 
als grups de teatre i les entitats participants, i als ajunta-
ments col·laboradors i patrocinadors. Van fer els seus par-
laments el representant de la GATAP, Pere Joan Ullate; el 
president de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de 
Catalunya, Josep Rafecas; el conseller comarcal de Cultura, 
Raimon Gusi; i l’alcalde de Subirats, Pere Pons. 

Valorem molt positivament l’assistència a l’acte de molt 
públic entusiasta i participatiu. Han estat onze obres re-
presentades pel mateix nombre de companyies de teatre 
que, des del mes d’octubre, han passejat les seves repre-

sentacions per 27 localitats de l’Alt Penedès, amb la col-
laboració de sis entitats i quinze ajuntaments, donant fe 
de la bona salut de què gaudeix el teatre amateur a la 
nostra terra.

Informació facilitada pel grup de teatre  
La Companyia És Grata de Can Rossell
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La Unió Esportiva Subirats recull firmes perquè  
es millori la pista de bàsquet de Sant Pau d’Ordal

L’equip de bàsquet de la Unió Es-
portiva Subirats hem iniciat una 
recollida de firmes perquè l’Ajunta-
ment arregli la pista poliesportiva 
de Sant Pau d’Ordal, on entrenen 
i juguen els partits de la lliga del 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

La pista presenta importants defi-
ciències, que fan que no compleixi 
uns requisits mínims de manteni-
ment per a la pràctica segura i en 
condicions d’aquest esport. Les 
principals deficiències afecten l’es-
tat del paviment i la pintura de la 
pista, el tancament del recinte i la 
neteja de l’entorn, l’estat de les 
cistelles –que són mòbils amb el 
perill que suposa cada vegada que 
els nens/es les han de moure–, així 
com alguns elements dels vesti-
dors.

Reiteradament, des de la Unió 
Esportiva Subirats i des dels ma-
teixos pares i mares de les nenes 
que juguen a l’equip, s’ha sol·licitat 
a l’Ajuntament que es faci un pla 
d’actuacions per arreglar la pista, 
però no hi ha hagut mai ni interès 

ni compromís per fer-ho. Aquesta 
reivindicació és històrica, ja que 
fa molts anys que les famílies que 
han format part de l’equip de bàs-
quet s’han mobilitzat per demanar 
que es millori l’estat de la pista.

Per aquests motius, hem decidit 
iniciar, entre altres accions, una 
recollida de firmes entre la gent 
del municipi i les persones que hi 
estan vinculades, amb la finalitat 
que donin suport a aquesta inicia-
tiva que és tan necessària.

Actualment es fa un gran esforç 
per mantenir l’equip de bàsquet 
del poble, però si l’estat de la pista 
no millora, en perilla la continuïtat. 
L’estat de la pista és també motiu 
de queixa d’àrbitres i equips visi-
tants, sent aquesta pista una de les 
pitjors valorades a la comarca.

La Unió Esportiva Subirats fa un 
gran esforç per promocionar la 
pràctica de l’esport entre els in-
fants i els joves del municipi, però 
necessita la implicació de l’Ajun-
tament en el manteniment i la mi-

llora dels equipaments. Disposar 
d’una pista poliesportiva en con-
dicions ajudaria també al fet que, 
en el temps de lleure, els infants 
i els joves poguessin gaudir de la 
pràctica de l’esport, amb tots els 
beneficis que això comporta.

Tot i aquestes adversitats, hem de 
felicitar tot l’equip de bàsquet, ja 
que el dia 12 de maig va partici-
par en el campionat territorial dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalu-
nya (fase sector ATCEB) que es va 
celebrar a l’Hospitalet de Llobre-
gat, i va obtenir el primer premi a 
la final femenina dins la categoria 
d’alevines. Aquesta victòria li ha 
permès classificar-se per a la final 
nacional de minibàsquet, que es 
jugarà el pròxim dia 3 de juny a 
Tortosa. Des d’aquí li desitgem 
molta sort i que gaudeixi molt 
d’aquesta experiència!

Equip de bàsquet  
de la UE Subirats

Sant Pau d’Ordal,  
19 de maig del 2018

El 17 de març va tenir lloc el lliurament de medalles de la Lliga 
de Minibàsquet aleví femení dels Jocs Esportius Escolars del 
Penedès (JESPE). L’equip de Subirats va rebre la medalla d’or i 
la Ràpita, la medalla de plata. Aquest primer lloc del Subirats 
atorga la possibilitat de competir a les fases territorials de Bar-
celona. Cal dir que és el segon any consecutiu que el Subirats 
rep medalla (de plata l’any passat). L’equip de bàsquet està 
format per nenes de quart, cinquè i sisè de primària i desenvo-
lupen la seva activitat a la pista esportiva de Sant Pau d’Ordal. 

Des de la Unió Esportiva Subirats es convida a jugar a l’equip 
i a provar aquest esport. És molt bo practicar un exercici físic, 
però el bàsquet, a més a més, és divertit, ajuda a coordinar mo-
viments, a desenvolupar l’agilitat i té molts beneficis físics però 
també emocionals, com la sociabilitat dels nens, que se senten 
part d’un grup aprenent valors com la companyonia. També 
proporciona seguretat i autoestima i ajuda a gestionar les emo-
cions, distanciant-los a més del sedentarisme. Apunteu-vos-hi!

Informació facilitada  
per la Unió Esportiva Subirats

L’equip aleví femení del Subirats  
guanya la medalla d’or



33

juny 201877Ple Municipal

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

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

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  
EL 31 DE GENER DEL 2018

1.· Aprovar les actes de les sessions plenàries 
dels dies 15 de novembre, 23 de novembre i 18 
de desembre del 2018.
Les actes assenyalades s’aproven per UNANIMI·
TAT.

2.· Declarar desert el procediment obert de licita·
ció de les obres d’instal·lació de gespa artificial i 
adequació de l’entorn del camp de futbol de Can 
Cartró, tot acordant l’inici de l’expedient de lici·
tació d’aquestes mateixes obres per procediment 
negociat.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot·
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUA·
TRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS·CUP.

3.· Donar compte de l’aprovació inicial del Pla 
Parcial Urbanístic PPU·3 “Eixample Lavern” per 
part de la Junta de Govern Local en sessió ordinà·
ria del dia 24 de gener del 2018.
L’alcalde explica l’aprovació inicial del Pla Parcial i 
dóna compte de la seva aprovació per Junta de Go-
vern Local.

4.· Donar compte de l’aprovació inicial del Pla de 
Millora Urbana PMU·12 “CIATSA”
L’alcalde explica l’aprovació inicial del Pla de Millora 
i dóna compte de la seva aprovació per Junta de Go-
vern Local.

5.· Moció presentada pel grup socialista per a ins·
tar la Generalitat a l’abonament del deute pen·
dent de les escoles bressol.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

6.· Moció presentada pel grup PDeCAT en defensa 
de les institucions de Catalunya i els seus repre·
sentants electes.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

7.· Donar compte al Ple dels decrets dictats per 
l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinà·
ria, des del núm. 469/2017 fins al núm. 36/2018, 
ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats. 

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  
EL 7 DE MARÇ DEL 2018

1.· Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 31 
de gener del 2018.
La regidora Anna Baqués sol·licita una esmena que, 
juntament amb la resta del redactat de l’acta, és 
aprovada per UNANIMITAT. 

2.· Aprovar la modificació pressupostària 1/2018 
de l’Ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot·
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 
manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUA·
TRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS·CUP.

3.· Aprovar l’esmena de l’error de superfícies de·
tectat en el conveni formalitzat el 26 d’octubre 
del 2016, per a l’adquisició d’un terreny, entre 
l’Ajuntament de Subirats, el senyor Joan Roman 
José i la Senyora Maria Teresa Saumell Aymerich.
Un cop conclòs el debat, la proposta se sotmet a 
votació, i s’aprova per VUITS VOTS A FAVOR, ma·
nifestats pels grups de PDeCAT, PSC i ERC, i DUES 
ABSTENCIONS del grup APS·CUP.

4.· Adhesió al servei de compostatge i transferèn·
cia de residus que presta la Mancomunitat Pene·
dès·Garraf.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

5.· Modificació de la plantilla de personal i de la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subi·
rats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

6.· Donar compte del canvi de representant del 
grup d’ERC en la comissió informativa d’Urbanis·
me.
Tots els regidors es donen per assabentats.

7.· Moció presentada pel grup APS·CUP en suport 
i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 
de març del 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

8.· Moció presentada pel grup PDeCAT per a la 
llibertat de les preses i els presos polítics.
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Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

9.· Moció presentada pel grup PDeCAT en defensa 
de l’escola catalana i el model d’immersió lingü·
ística. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

10.· Donar compte al Ple dels decrets dictats per 
l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinà·
ria, des del núm. 36/2018 fins al núm. 95/2018, 
ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA  
L’11 D’ABRIL DEL 2018

1.· Acordar mantenir la tarifa de preus del servei 
domiciliari de distribució d’aigua aprovada per a 
l’any 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

2.· Modificació pressupostària 2 del 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sot·
met a votació, i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, 

manifestats pels grups de PDeCAT i PSC, i QUA·
TRE ABSTENCIONS dels grups d’ERC i APS·CUP.

3.· Reconeixement extrajudicial de crèdits.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

4.· Proposta de modificació i ampliació de delega·
ció funcions ORGT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

5.· Aprovar l’Acord de les condicions de treball 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

6.· Aprovar l’establiment del servei públic muni·
cipal d’habitatge dotacional públic de Subirats, 
sobre la base de la memòria justificativa, el pro·
jecte d’establiment i el de reglament del servei.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se 
sotmet a votació, i s’aprova per UNANIMITAT.

7.· Donar compte del decret d’Alcaldia de la liqui·
dació del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajun·
tament de Subirats.
Tots els regidors es donen per assabentats.
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144 dies han passat des de les eleccions del 21-D fins al 
14 de maig, data en què s’ha nomenat Quim Torra pre-
sident de la Generalitat. 144 dies de trasbals polític, de 
veure com les institucions del nostre país han estat i són 
menyspreades per un Estat espanyol que ni ens entén 
ni vol entendre les nostres demandes i que ens humilia 
dia rere dia. 144 dies en els quals hem estat testimonis 
d’agressions, una darrere l’altra, als resultats legítims de 
les urnes. S’han proposat fins a quatre candidats a la pre-
sidència de la Generalitat: Carles Puigdemont, Jordi Sàn-
chez, Jordi Turull i, finalment, el que ha estat elegit, Quim 
Torra.

Hem vist com des de les més altes institucions de l’Estat 
espanyol, el seu govern, amb la conxorxa del poder judi-
cial, la fiscalia, el TC i el TS, tots els candidats han estat 
exclosos i, a la vegada, empresonats de nou, com el cas 
de Jordi Turull, mantinguts a la presó, com el cas de Jordi 
Sànchez, o amb una euroordre d’extradició, com Carles 
Puigdemont.

L’Estat espanyol persegueix els catalans, les seves insti-
tucions i els seus representants legítims. I ho fa amb les 
formes de sempre, amb tots els aparells judicials, polítics i 
policials de què disposa, i sense un mínim de diplomàcia, 
de savoir faire, ans al contrari.

Polítics i polítiques empresonats a Madrid, els expresidents 
d’Òmnium i l’ANC, i la resta exiliats a diferents països eu-
ropeus. Països com Bèlgica, Escòcia i, fins i tot, Alemanya, 
que estan estirant-li les orelles al govern espanyol, països 
amb sòlides conviccions democràtiques que els estan cri-
dant a una revisió dels seus plantejaments i a l’acció més 
necessària des de fa molt temps: el diàleg.

Els catalans, incompresos, percebem com pel govern es-
panyol i molts dels partits anomenats constitucionalistes 
(PSOE, Ciudadanos, etc.) ens hem convertit en la batalla 
a guanyar de cara a les eleccions de l’any vinent (munici-
pals, autonòmiques, europees). El que ells anomenen “el 
problema català” sembla l’únic esdeveniment en què tots 
coincideixen.

I de moment, el 155 continua en vigor a dia d’avui, amb 
un president nomenat i a punt de formar-se govern al Par-

lament. Seguim amb les finances intervingudes i a mercè 
de les institucions de Madrid. Esperem que amb el nou go-
vern la Generalitat pugui tirar endavant les polítiques de 
les quals estem tan necessitats: socials, culturals, econòmi-
ques, polítiques de progrés, d’integració social, sanitàries, 
d’habitatge, que són, al cap i a la fi, les que conformen el 
dia a dia de la ciutadania.

Abans del dia 26 de maig, casualitat o no, Alemanya haurà 
de pronunciar-se sobre l’euroordre que demana l’extradi-
ció de Carles Puigdemont a l’Estat espanyol. Hauran pas-
sat 155 dies des de les últimes eleccions en les quals les 
candidatures per la independència van obtenir a les urnes, 
imposades pel 155, la majoria parlamentària per aplicar el 
seu programa.

D’altra banda, el mes d’abril passat l’assemblea del PDe-
CAT comarcal de l’Alt Penedès va escollir com a nou pre-
sident comarcal en Pere Pons. El nou president comarcal 
ha estat escollit per la seva valuosa experiència i pel seu 
coneixement, tant del món municipal com del comarcal, i 
ha destacat que continuarà amb el compromís del PDeCAT 
amb la comarca i la vegueria i que treballarà per aconse-
guir que el partit tingui una llista municipal a cada poble.
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La plaça de l’Ateneu de Lavern
El Tot Subirats és molt més, però aquest cop ens volem cen-
trar en dos temes que fa temps que ens ocupen i que se 
centren a Lavern. Al final, darrere un cas concret hi ha una 
forma de treballar i fer les coses que es pot extrapolar a al-
tres situacions similars que es puguin donar.

Com ja comença a ser tradició, el termini per executar la fu-
tura nova plaça de l’Ateneu i poder rebre la subvenció cada 
cop és més a prop, però el tema dels terrenys i la urbanitza-
ció d’aquest sector segueix sense resoldre’s. Finalment s’ha 
apostat per una modificació del POUM per separar la plaça 
de la resta del sector, opció que pot fer avançar els passos 
per tirar endavant el projecte; en aquest cas, però, la urba-
nització de la plaça l’haurà d’assumir l’Ajuntament, i proba-
blement amb la participació econòmica dels veïns de Lavern. 
Potser en aquest butlletí s’explica o potser en alguna reunió 
amb alguns veïns, ja es veurà. Des de l’APS-CUP ja vam dir 
fa mesos que aquesta era una sortida, podem discutir si la 
millor per a tots, per a un projecte que porta molts anys 
encallat i amb el costum de posar el carro davant dels bous.

L’Eixample de Lavern
En l’anterior butlletí del Tot Subirats, de 30 pàgines, no tro-
bem cap nota referent a l’aprovació inicial d’un Pla Parcial 
que és la fase prèvia per convertir en urbà i definir la urba-
nització d’un sector que inclou 101 nous habitatges i que 
impedeix el creixement de l’actual escola i deixa per a un 
futur creixement al costat de la carretera que va a Sant Cugat. 
Aquest projecte es va aprovar inicialment el mes de gener i 
ha estat en exposició pública fins al 12 de maig (inicialment 
el termini era d’un mes, però es va ampliar a tres a petició 
de l’APS-CUP). És per aquest motiu que després de revisar 
el projecte decidim enviar una nota als mitjans, fer un debat 
informatiu (amb la informació de què disposem) i presentar 
al·legacions. Del debat van sorgir moltes preguntes i la mo-
tivació per replantejar el projecte.

Sobre les al·legacions, ens hem basat entre altres en: 1) Atu-
rada del procediment iniciat i obrir la proposta de Pla Parcial 
a un procés de participació real on es tinguin en compte els 
veïns. 2) L’estudi i presentació d’alternatives respecte al pro-
jecte presentat, en què es tingui en compte que els terrenys 
d’equipaments permetin l’ampliació de l’actual escola i que 
els espais verds tinguin un espai central al voltant de l’escola 
i no esdevinguin marginals. 3) Que el projecte no sigui un 
“copia i enganxa” de qualsevol altre projecte d’urbanització 
i que tingui en compte els mateixos criteris que ja defineix 
el POUM de coherència i respecte per l’entorn rural i la sos-
tenibilitat.

Des de l’APS-CUP, des del primer moment hem tingut clar 
que la revisió del POUM és molt important a Lavern, tant 
per necessitats del nucli en si com per pressions externes. 
Segurament per un insuficient debat de fons, una manca de 
propostes alternatives, pel fet de posar per davant la negoci-
ació amb alguns promotors i perquè no era gens fàcil, es va 
tancar amb un planejament resolt d’una forma insatisfactòria. 
A Lavern i a la resta de nuclis de Subirats, cal un treball que 
no depèn només d’un govern en minoria sinó del conjunt 
del consistori, dels veïns i de professionals de l’urbanisme 
disposats a llegir el territori, les propostes dels veïns i mirar 
cap al futur. Potser per fer-ho ens caldrà una nova mirada.

El pacte de la vergonya
Com a CUP enteníem que el paper fonamental del PSC en 
la situació política actual amb l’aplicació de l’article 155, la 
repressió de l’1 d’octubre, la judicialització de la política i un 
llarg etcètera era prou evident. Vam demanar al PDeCAT de 
Subirats que trenqués el pacte amb el seu soci de govern, el 
PSC de Subirats. Així va ser.

Però mentre uns se separen, els altres s’ajunten. A Sant 
Martí Sarroca, el PSC i el PDeCAT s’han unit per gover·
nar l’últim any de legislatura i fer fora la CUP i ERC del 
govern. Durant aquest últim any, “el pacte de la vergonya” 
durà a terme els mateixos projectes que el PDeCAT ha anat 
bloquejant durant tot aquest temps.

El PDeCAT ha demostrat que no té cap problema per pactar 
amb un PSC que ha aposat per l’aplicació del 155, ha donat 
total suport a les mesures repressives del PP i ha posat com-
panys seus a la presó. És inacceptable que la directiva del 
PDeCAT permeti aquests pactes de la vergonya, tot i que 
ja sabem que és un partit que no confia en les seves bases 
i ens ha demostrat, una altra vegada, que per aconseguir 
cadires i posicions de poder, poden passar per sobre de tot, 
des de la república que hem de crear des dels ajuntaments 
fins als seus companys empresonats.
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de l’Estat, aixecar el 155 i exigir la llibertat dels nostres 
presos polítics i el retorn dels exiliats. Hem hagut d’em-
passar-nos molta indignació i hem de continuar construint 
la República assumint que la repressió continuarà, però 
malgrat tot ens en sortirem perquè tenim dues forces im-
parables:

•  La voluntat ferma de tot un poble que vol poder decidir 
el seu futur en llibertat. Una voluntat que s’ha transfor-
mat en una força més potent: la dignitat.

•  El tarannà pacífic dels catalans. És gràcies a no caure 
en cap tipus de provocació i violència que hem arribat 
fins aquí, i només sense violència aconseguirem la nostra 
llibertat.

Hem après alguna cosa de tot el que està passant?

Com a societat tots hem obert els ulls, tots hem pogut 
comprovar que no hi va haver cap transició a l’Estat es-
panyol i que el feixisme ha despertat i està present en 
la nostra societat. No podíem avançar pas sense aquesta 
informació, per tant, tot i que dolorosa, era necessària per 
seguir avançant.

Renovar vol dir refer de nou, les estructures, les persones, 
les idees, les maneres. També vol dir restablir alguna cosa 
que s’ha interromput, talment com la república. I així ma-
teix a Subirats, després de gairebé 8 anys de govern del 
mateix color, cal renovar, refer de nou de cara a les elec-
cions municipals de l’any vinent. I Esquerra Republicana 
encapçalarà aquesta renovació.

Estem vivint uns moments històrics i estem escrivint la 
nostra història col·lectiva. Res del que hem escrit fins ara 
hauria estat possible sense la il·lusió, la determinació, la 
dignitat i la necessitat de construir un nou estat que tenim 
més de dos milions de catalans.

ERC· Subirats

Seguim construint la República Catalana.

Renovació de la democràcia, de la justícia,  
dels vells estats d’Europa

L’Estat espanyol està batent rècords els últims mesos en la 
defensa de la unitat del seu territori, al preu de carregar-se 
les seves pròpies lleis, les llibertats dels seus ciutadans, i 
els drets més fonamentals que han de regir un estat euro-
peu del segle XXI.

La sentència de “la Manada” d’una veritable violació en 
grup ha estat rebaixada a un simple abús sexual, amb un 
vot particular d’un jutge que crea un precedent perillós i 
que desprotegeix totes les dones de la nostra societat en 
la lluita contra la violència masclista. El cas de la presiden-
ta de la Comunitat de Madrid, Cifuentes, amb un màster 
que no havia cursat, atorgat per la Universitat Juan Carlos 
I i que ha desprestigiat la universitat pública, i el fet que 
hagi hagut de dimitir per haver robat unes cremes en un 
supermercat, parla de la seriositat del partit del qual prové 
i augmenta la sensació que ens prenen el pèl contínua-
ment als ciutadans.

La guerra dels llaços grocs, la persecució dels mestres i 
les denúncies per adoctrinament, la condecoració dels po-
licies que van agredir el poble català que només estava 
exercint el seu dret a vot l’1-O, són altres exemples de la 
deriva que ha emprès l’Estat espanyol.

Tot apunta que cap dels exiliats serà extradit a Espanya, 
pel fet que les euroordres per rebel·lió no es poden apli-
car, ja que no hi ha hagut cap alçament violent. Tampoc 
serà fàcil que els extradeixin per malversació, un cop el 
mateix govern espanyol ha reconegut no haver trobat cap 
partida de diners públics per organitzar el referèndum de 
l’1-O.

“El secret de la llibertat rau en el fet 
d’educar les persones, mentre que el secret 
de la tirania està en el fet de mantenir-los 
ignorants”
Robespierre

Des d’ERC Subirats creiem que hem de formar govern 
al més aviat possible per poder fer front a la repressió 
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El PSC no és el problema
Els i les socialistes de Catalunya som hereus de les lluites 
obreres i populars en defensa dels drets dels treballadors 
i les treballadores. Hem treballat amb el sindicalisme en la 
conquesta i l’establiment de nous drets, que han suposat 
una millora de les condicions laborals, però també en l’im-
puls d’un treball digne i de qualitat, desenvolupant empre-
ses més competitives i un creixement econòmic sostenible 
i ben distribuït. Ho vam fer, ho fem i ho continuarem fent.

Actualment estem davant del problema polític més relle-
vant en democràcia des del 1981. Vivim en democràcia 
però certament aquesta ha de guanyar en qualitat. Malau-
radament, som molts els que avui vivim a Catalunya amb 
el cor encongit per la situació que està vivint el nostre 
país. És per això que volem aprofitar aquestes ratlles per 
reafirmar altra vegada la nostra voluntat de fer un esforç 
d’empatia amb tots els ciutadans i les ciutadanes de Ca-
talunya, amb TOTHOM, perquè tenir empatia no és com-
partir arguments, motivacions i objectius, sinó mirar de 
comprendre les raons dels altres.

Per tot això, al llarg de tota aquesta legislatura, hem votat 
favorablement o no ens hem oposat a més d’una moció 
presentada per la resta de grups del consistori relacio-
nades amb l’anomenat “procés” i tot el que n’ha derivat. 
Desmarcant-nos fins i tot de la posició que defensava el 
nostre partit a escala nacional. I fins i tot havent de corre-
gir les mocions presentades per algun grup que ni havien 
perdut el temps a llegir-se l’escrit que havien portat a vo-
tació. Tot i que eren, segons ells, els primers interessats. I 
és que no som aliens a tot el que ha passat i està passant 
al nostre voltant. Però això no desvirtua que també defen-
sem l’obligat respecte a la llei vigent i a canviar-la des dels 
mecanismes amb els quals es pot dur a terme, respectant 
la legalitat, l’estat de dret i la separació de poders, i el 
convenciment que els problemes polítics només poden 
trobar solució en la política. 

Sempre hem defensat que quan algú accedeix a un càrrec 
de responsabilitat, nosaltres els primers de tots, ho ha de 
fer sent conscient que cal tenir una visió global del conjunt 
del municipi, de la comarca o del país i no només d’una 
part, per molt gran que sigui. I intentar treballar per trobar 
àmplies complicitats. I és des d’aquestes complicitats que 
trobarem la sortida d’aquesta gravíssima crisi política, ins-
titucional, econòmica i social, amb amplíssimes majories. I 
en això estem treballant des de la nostra petita parcel·la.

Romanent de tresoreria
Gairebé 500.000 € de romanent de tresoreria. Aquesta 
és la xifra que finalment, des de la Regidoria d’Hisenda, 
se’ns ha informat que és l’import definitiu del tancament 
de l’exercici 2017. Gràcies principalment a la màxima que 
vam introduir de la prudència i la responsabilitat en la 
despesa. No perdrem el temps en enaltir la importància 
de tancar en positiu els exercicis. Però sí que destaca-
rem l’important impacte que aquesta quantitat té sobre 
el pressupost de l’exercici actual i que suposa una nova i 
important font de finançament.

Tal com ja vam esmentar en el nostre escrit anterior, un 
cop conegut el muntant total, vam donar trasllat al regidor 
d’Hisenda de quines serien les nostres prioritats per a la 
utilització d’aquesta quantitat (actuació urgent a la pista 
de Sant Pau, reasfaltat dels carrers del nucli de Ca l’Avi, 
adaptació de la zona de jocs del nucli de Can Rossell, 
manteniment de camins, reducció del deute amb l’empresa 
concessionària del servei d’aigües i execució de la segona 
fase de la zona verda de la Urbanització Can Rossell) i, el 
que és més important, la justificació de per què creiem 
en aquesta necessitat. Ens alegra observar que gran part 
d’aquestes prioritats ja han estat recollides a la primera 
modificació de crèdit i que altres compten amb el com-
promís del regidor d’executar-les al llarg d’aquest any. La-
mentablement resta pendent l’actuació urgent a la pista de 
Sant Pau. Una instal·lació esportiva molt deteriorada i que 
necessita una actuació urgent perquè s’hi pugui continuar 
practicant esport d’una manera digna i a l’alçada històrica 
que ha tingut aquesta instal·lació.

Com veieu, no hem variat gaire. Continuem defensant els 
mateixos eixos perquè estem convençuts que són els que 
asseguren un futur de progrés per a la vila. Si l’equip de 
govern treballa en aquesta direcció, tindran tot el suport 
dels socialistes, però si es dediquen a pensar en petit, a no 
solucionar als grans impediments que té la vila per poder 
progressar, a gastar totes les seves energies en qüestions 
que s’allunyen dels interessos de tota la població, els so-
cialistes realitzarem una oposició ferma en defensa del bé 
comú.

Així que aquest és l’objectiu que els socialistes ens mar-
quem per a aquest darrer any de legislatura: liderar una 
oposició d’esquerres ferma i constructiva i defensar els 
eixos principals del que va ser el nostre programa de go-
vern. Tot plegat amb un únic objectiu: millorar la vida dels 
subiratencs i de les subiratenques.
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SI VOLS ESTAR AL DIA DE L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA AL NOU WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat

DISSABTES I DIUMENGES DE 

JUNY, JULIOL I AGOST

Mercat del Préssec d’Ordal, a 

Sant Pau d’Ordal

22 DE JUNY

A les 19.30 h

Presentació·concert del XVI 

Festival de Musica a les Vinyes, 

a les Bodegues Sumarroca

A les 22.00 h

Nits a la Fresca, concert de 

Marc Ferrer, a la Font Clara de 

Lavern

30 DE JUNY

A les 19.30 h

Menzo Menjunjes (espectacle 

infantil) a la terrasseta 

multicultural de Rimaires

20 DE JULIOL

A les 22.00 h

Nits a la Fresca, concert 

d’havaneres amb Mar Endins, al 

Castell de Subirats

21 DE JULIOL

Festival de Musica a les Vinyes, 

a Torre-Ramona

27, 28 I 29 JULIOL

Festa Major de la Urbanització 

Can Rossell

28 DE JULIOL

Festival de Musica a les Vinyes, 

a Torre-Ramona

3, 4, 5, 6 I 7 AGOST

Festa Major d’Ordal

11 SETEMBRE

Diada Nacional de Catalunya

A les 20.30 h

Cecilias (pop rock) a la 

terrasseta multicultural de 

Rimaires

29, 30 DE JUNY I 1 JULIOL

Festa Major de Lavern

6, 7 I 8 JULIOL

Festa Major de Can Batista

8 DE JULIOL

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, 

a les Piscines de Subirats

14 DE JULIOL

A les 22.00 h

Nits a la Fresca, concert de 

Mirambel, a Sant Pau d’Ordal
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otSubiratsT L’entrevista

De petita vivia a l’Eixample, a Barcelona. 
Érem cinc germans. Vaig estudiar a l’Escola 
Massana, on em vaig especialitzar en cerà-
mica.

Em va costar decidir-me a l’hora de comen-
çar a estudiar perquè també m’agradava 
molt l’esport, però al final –ho recordo com 
si fos ara– vaig veure com un noi tornejava 
una peça de ceràmica i vaig pensar que era 
màgic, que d’un tros de fang en pogués sor-
tir una peça, vaig quedar al·lucinada. I vaig 
triar la ceràmica. Durant vuit anys anava a 
classe dues hores cada dia, al vespre.

Abans d’acabar els estudis ja em vaig casar 
amb el Joan, ens vam casar l’any 69. Vam 
muntar un taller a Barcelona, a casa del Joan. 
Fèiem ceràmica artesanal i de seguida se’ns 
va fer petit el taller.

Al gener del 73 vam venir a viure a Sant Pau, 
vivíem als pisos de l’estanc.

Vam muntar el taller de ceràmica al Pago, 
amb l’Ignasi Mayolas, vam fer societat amb 
ell, ja que ens coneixíem d’haver treballat 
junts de solters en un taller de Barcelona. Ell 
tenia llavors un taller petit a Sant Pau i nos-
altres el de Barcelona no el podíem ampliar. 
Però al cap d’un temps ens vam separar.

Seguíem fent artesania, vam fer fins i tot vai-
xelles i jocs de cafè i peces de decoració que 
veníem per tot el país. Vam arribar a ser deu 
o dotze persones treballant al taller, algunes 
eren fixes i altres venien a hores.

Ens agradava viure a fora de Barcelona, re-
cordo que el pediatre dels nens em va dir, 
quan li vaig comentar d’anar a viure fora, que 
per més anys que visqués el millor regal que 
podia fer als meus fills seria anar a viure a 
fora. I moltes vegades he pensat quanta raó 
tenia. Els meus fills han gaudit molt aquí, ju-
gant al carrer, pel poble, entrant i sortint.

Al 78 ens vam canviar de pis aquí a Sant Pau 
mateix, anàrem a viure als pisos del Barde-
ra; allà hi vam viure uns quants anys. Aquell 
any vaig tornar a estudiar a Barcelona, vaig 
fer Belles Arts a la UB (a la Massana els que 
vam voler ens havíem preparat per entrar a 
la universitat). Vaig fer quatre anys de Belles 
Arts, no ho vaig acabar, però és que no ne-
cessitava el títol, el que volia era aprendre. 
Des del 1986 vivim al Pago.

La gran sort que he tingut ha estat les 
persones que m’han ajudat. El meu marit 
el primer.

La Montserrat de Cal Pepus, que a mi em 
va fer de mare, cuidant-me la canalla, cui-
dant-me la casa, si no arriba a ser així, jo 
no hauria pogut anar a treballar a Barcelona, 
amb tres criatures... Durant molts anys el seu 
ajut i la seva confiança van ser fonamentals.

I com ella, més gent. He d’agrair també quan 
vaig arribar aquí l’ajut de la Maria del Nen 
Xic, que va ser la que em va integrar en el 
poble, érem veïnes i ella m’explicava com 
feien les coses.

Només arribar a Subirats em van demanar de 
muntar el taller de ceràmica a l’escola d’art 

Isabel Serres Rexach
de Sant Sadurní, a La Llar, allà hi vaig estar 
deu anys fent classe a les nits.

Després es va obrir l’escola d’art a Vilafran-
ca, i jo hi feia classes de modelatge al carrer 
de la Palma. Encara no hi havia els tallers 
que després serien l’Arsenal.

Més endavant em van demanar per treballar 
a l’escola Sadako a Barcelona. Allà hi vaig 
estar des del 1988 fins que em vaig jubilar.

Dos anys més tard vaig començar a treballar 
a Cerdanyola, muntant un taller de ceràmica 
a l’Ateneu i fent classes fins que em vaig ju-
bilar també.

Fer ceràmica i ensenyar com es fa m’ha 
agradat tota la vida.

Durant vint anys vaig estar treballant als dos 
llocs alhora fins que em vaig jubilar.

El Joan m’anava dient potser que pensis a 
deixar una feina, perquè arribarà el moment 
de jubilar-te i... I jo li deia sí, sí, sí, així no 
podem anar..., perquè era realment de bojos!

Als seixanta-un anys vaig agafar la jubilació 
anticipada, motivada per raons de salut. Jo 
em pensava que quan em jubilaria em mo-
riria, o que tindria un semitrauma, però noi, 
va ser provar-ho i..., però què pensava jo!, és 
el millor que m’ha passat mai, vaig passar 
d’una vida molt estressant a tenir temps per 
poder fer el que volgués.

El Joan em va dir, ara t’arreglaré el taller. I 
ara el meu deure és aprofitar-ho, aprofitar la 
gran sort que tinc de tenir temps, salut i de 
tot.

Actualment treballo al taller quasi cada dia, 
en aquest moment faig bols, des de l’1 d’oc-
tubre, jo els dic els bols de la república, i 
cada vegada els faig més grossos. Les for-
mes escultòriques que faig amb refractari 
són grosses. Sempre m’han agradat les for-
mes de ceràmica grans. És tot manual. Els 
bols els faig amb el torn.

En aquests moments, tinc una mostra de 
peces de ceràmica exposada a la biblioteca 
de Sant Sadurní i n’estic muntant una altra 
a Vilafranca. El 2012 vaig fer dues exposici-
ons, una a Vilafranca i una altra a Sabadell, 
amb quasi cinquanta escultures. De fires he 
anat només al Subirats Tasta’l.

He ensenyat a tornejar a centenars de per-
sones, però jo no havia tingut mai la pràcti-
ca de fer-lo servir per a mi, perquè acabant 
els estudis ja em vaig casar, després els fills, 
després la feina. Ara sí, ara tornejo. M’agrada 
molt. M’agrada molt el meu ofici.

L’acollida

Vam tenir dos nens, l’Emili i el Joni, acollits a 
casa durant quasi set anys. Em vaig casar als 
vint-i-tres anys i cap als cinquanta ja teníem 
els fills criats i emancipats. Ens dèiem que 
havíem tingut molta sort amb els fills i que 
podríem acollir un nen. Aleshores ens van dir 
que sí però que el nen tenia un germà, ales-
hores els acollírem tots dos, estaven a punt 
de fer els deu i els onze anys respectivament.

Vull donar les gràcies a tot el poble, sobre-
tot gràcies a l’escola, que ens van ajudar 
molt a integrar-los. Tot el poble s’hi va bol-
car. Ho vaig trobar preciós. L’Emili va morir 
uns mesos després de marxar de casa, es-
tava molt malalt. El Joni ara té vint-i-quatre 
anys i una vida per muntar.

Els fills s’ho van prendre molt bé. El mal mo-
ment va ser quan van marxar, especialment 
per als meus néts, per a ells eren com los 
primos de Zumosol. La seva mare, la meva 
filla, ho va saber fer molt bé.

Els fills

La Mireia va marxar de casa cap als vint-
i-cinc anys, va viure a casa fins que acabà 
la carrera, és biòloga. Casada amb el Pere 
Pagès i tenen dos fills: la Laia i l’Arnau.

Als disset anys el Joan, el segon fill, ja es 
va independitzar, és una persona molt in-
quieta, jo dic que ell va fer la universitat al 
carrer, sap moltes coses. Ha fet arts gràfi-
ques i composició. És autònom, es dedica a 
la informàtica i ara també a la fotografia i la 
música. Viu a Barcelona amb la seva com-
panya Èlia.

I el fill petit, el Roger, va estudiar per a tra-
moia (ara els diuen maquinistes), era de 
les primeres promocions que van estudiar 
aquesta matèria, són els que es dediquen 
a canviar els decorats, els llums, els focus..., 
dels teatres. Treballa al Liceu des de fa 
molts anys.

El Joan, el meu marit, és encantador, gràcies 
a ell he pogut fer tantes coses. L’any que ve 
farà cinquanta anys que estem casats!

Ara que em cuido tant sento que em sobra 
energia, aprofito cada segon del dia. M’agra-
da cosir, fer mitja, llegir, cuinar...

Sóc del grup de lectura Crestabooks, vaig 
dos dies a natació, camino amb un grup de 
Vilafranca, necessito socialitzar-me, parlar 
amb gent, tot això als matins, i a les tardes 
faig ceràmica,

Em considero una afortunada mortal.

Nascuda a Barcelona el dia 19 de 
juny del 1946, casada amb en Joan 
Martínez Peidro, té una filla i dos fills, 
la Mireia, el Joan i el Roger. Té una 
neta i un net. Viu al Pago.


