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Dades 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

OFICINA DE TURISME 
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 i dimecres i tarda de dimecres.

·  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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EDITORIAL

El passat dia 5 de març d’enguany 
es publicar en el BOE la convoca-
tòria d’eleccions generals per al 
dia 28 d’abril.

D’acord amb el que es disposa en 
l’article 50 de la LOREG, des de la 
convocatòria i fins a la celebració 
de les eleccions, queda prohibit 
qualsevol acte organitzat o finan-
çat, directa o indirectament pels 
poders públics que, en síntesi, 
pugui vulnerar els principis d’ob-
jectivitat, transparència i igualtat 
entre els actors electorals.

Per aquest motiu, en aquest but-
lletí municipal s’han suprimit tots 
els articles de caire polític (edi-
torial i escrits dels grups munici-
pals). Així mateix s’han suprimit 
molts articles de les diferents 
regidories que, pel fet d’ésser la 
comunicació  de l’acció de go-
vern, també podrien tenir la  con-
sideració de vulnerar els princi-
pis abans esmentats.

En el proper butlletí municipal 
aquests articles tornaran a publi-
car-se amb total normalitat.



4

Notícies

Bruno Cuenda Massana, primer nadó del 2019 
a Subirats i a l’Alt Penedès

Benvinguda als últims nadons 
del 2018 a Subirats 

En l’última edició de la revista sortien publicats tots els 
nadons del 2018 fins a la data del tancament de l’edició i 
faltava donar la benvinguda a dos nadons que van néixer 
a Subirats el mes de desembre.

És el nostre desig el de compartir amb tots vosaltres la il-
lusió pel naixement d’aquests petits subiratencs.

La felicitat d’una nova vida ha de traspassar l’entorn fa-
miliar i arribar a tots els racons del municipi. Creiem que 
celebrar la seva naixença i acompanyar en la seva criança 
és una tasca de tota la societat.

Des d’aquí felicitem a la família i us donem la benvinguda, 
perquè ni les vinyes ni el paisatge tenen sentit sense vos-
altres, el nostre més preuat tresor. 

El primer nadó nascut a Subirats aquest 
2019 es diu Bruno i va néixer la matinada 
del 2 de gener a l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès. A més de ser el primer subiratenc 
de l’any, el Bruno també és el primer nadó 
nascut a l’Alt Penedès. 

Els seus pares són l’Anna i el Miguel i són 
veïns de Sant Pau d’Ordal. El Bruno és el pri-
mer fill de la parella. 

El Bruno i els seus pares van ser rebuts a 
l’Ajuntament de Subirats per l’alcalde, Pere 
Pons, i la regidora Lluïsa Sueiro, que van fe-
licitar la parella i van lliurar-los l’obsequi que 
reben tots els nadons que neixen a Subirats, 
un lot de bolquers preparat pels residents de 
la residència Font Santa. A més, també se’ls 
va fer entrega d’un diploma que acredita l’in-
fant com a primer nadó de l’any de Subirats.

ANIOL
MUNNÉ

CASANOVAS
20 desembre 2018

Lavern

JOFRE
MUNNÉ

CASANOVAS
20 desembre 2018

Lavern
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al domicilial domicilial domicilial domicilial domicilial domicili
consells de seguretat

mesures de seguretatmés segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.

Demaneu sempre la identificació al personal de 
l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el 
servei, trucant a la companyia. Desconfieu del 
número de telèfon que us faciliti el possible 
instal·lador.

Recolliu diàriament la correspondència per evitar 
que persones alienes utilitzin les vostres dades 
personals.

Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al 
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu 
encara que sigui per un breu període de temps.

Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i 
comproveu que cap desconegut aprofita per 
entrar-hi.

Comproveu que la porta del garatge queda 
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany 
aprofiti per entrar-hi.

No deixeu les claus en cap amagatall extern al 
domicili.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar 
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums 
interiors o exteriors del domicili.

Si guardeu a casa objectes de valor, cal que 
instal·leu mesures de protecció efectives d’acord 
amb les vostres necessitats.

En cas de robatori, per facilitar la identificació de 
les vostres pertinences és convenient que 
guardeu la seva documentació i tingueu un 
inventari d’objectes amb el número de sèrie, la 
marca i el model.  

  

Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al 
bastiment de la porta (superior, inferior i lateral). 

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

panys i portes

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons. Hi ha forrellats interiors autoblocants 
que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.

Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre 
pis per les bastides o les escales.

accessos

S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil 
accés.
Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de 
verificar els senyals rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar 
la seguretat.

alarma

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
Aviseu persones de confiança de la vostra absència. Demaneu a algú que us 
reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes 
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que 
sou fora de casa.

quan marxeu de vacances

CG
RI
P-
RP

D
-0
68

-V
01

-C
A
R-
CA

T

Governació
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Territori

Des del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Subirats ja estem treballant en la següent edició 
de la Festa del Medi Ambient. Concretament, es preveu realitzar-la durant el matí del pròxim diumenge 12 de maig 
al nucli de Lavern.

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

US HI ESPEREM!
 

Regidoria 
de Medi 
Ambient

12 de maig, 8a edició de la

Festa del Medi Ambient

INTERESSAT A PARTICIPAR-HI?
Qui estigui interessat a tenir-hi un estand (amb algun tipus de vincle amb el Medi Ambient: productes artesans i 
ecològics, una associació o entitat amb inquietuds mediambientals, tallers o espectacles....etc), pot contactar amb 
nosaltres trucant a l’Ajuntament (938993011) o enviant un correu electrònic (mediambient@subirats.cat) i ho 
valorarem. 

TERMINI MÀXIM :  28 D’ABRIL (places limitades)

MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI:
Ets un particular i vols disposar d’un espai en el mercat de segona mà i d’intercanvi durant la Festa del Medi Ambient? 

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

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

Inscripcions obertes fins el 28 d’abril (places limitades, es reservaran els espais per rigorós ordre de sol·licitud). 
Envieu les dades (nom, e-mail i telèfon) a mediambient@subirats.cat o contacteu per telèfon (93 899 30 11).
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VARIACIÓ HORARIS
PORTA A PORTA

PER DIES FESTIUS
any 2019

DIA FESTIU...  RECOLLIDA GENERAL...

- Dilluns 28 gener à  Dimarts 29 gener

- Dijous 18 abril à  Dimecres 17 abril

- Divendres 19 abril à  Dissabte 20 abril

- Dilluns 22 abril à Dimarts 23 abril

- Dimecres 1 maig à  Dijous 2 maig

- Dilluns 24 juny à  Dimarts 25 juny

- Dijous 15 agost à  Dimecres 14 agost

- Dimecres 11 setembre  à  Dijous 12 setembre

- Dissabte 12 octubre à  Divendres 11 octubre

- Divendres 1 novembre  à  Dijous 31 octubre

- Divendres 6 desembre à  Dijous 5 desembre

- Dimecres 25 desembre  à  Dimarts 24 desembre

- Dijous 26 desembre à  Divendres 27 desembre

RECOLLIDA DE MOBLES: 2n dilluns / últim dijous de cada mes

Excepcions: 30 octubre (dimecres), 19 desembre (dijous)

A continuació s’indica la relació de festius del 2019 (en els que no hi haurà re-
collida de la brossa Porta a Porta), i  els dies que es compensa fent una recollida 
general de rebuig + orgànica a tot el municipi.

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS

Les restes vegetals de poda i jardineria són un residu habitual en el nostre municipi. 
Són tots els residus orgànics d’origen vegetal procedents del nostre hort o jardí i que 
es generen quan fem tasques com esporgar arbres o arbustos, tallar la gespa, treure 
la fullaraca,... Aquest residu cal separar-lo de la resta de fraccions per tal de fer-ne una 
gestió correcta, duent-lo a plantes de trituració i producció d’adob (compost). Si no es 
separa correctament i va a parar a l’abocador, es perd aquest recurs i no es pot aprofitar.

RESTES VEGETALS DE MIDA PETITA

Gespa, plantes marcides, fulles, restes de l’hort...

DIPOSITA-LES AL CUBELL DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM), poden anar barrejades 
amb les restes orgàniques de menjar. 

Seguirà la recollida habitual mitjançant contenidor al carrer o Porta a Porta (PaP), segons el 
nucli que correspongui. En el cas del PaP, si el volum és gran, es pot treure en una bossa a 
part, al costat del cubellet de la FORM (preferentment amb una anotació que posi què hi ha 
perquè els operaris ho identifiquin fàcilment). 

RESTES VEGETALS LLENYOSES i/o DE MIDA GRAN (poda)

Branques d’arbres i arbustos, poda de tanques vegetals, poda de plantes enfiladisses... 

Les restes de mida gran trigarien molt més temps a compostar-se que les petites. Per això, cal recollir-les separa-
dament, per ser triturades posteriorment i facilitar-ne el procés.

- A la Urbanització Can Rossell hi ha un tancat on podeu dipositar les restes vegetals directament.

-  Als nuclis i a les Urbanitzacions Muntanya Rodona i Casablanca*:
T’HO RECOLLIM A LA PORTA DE CASA  (previ avís a l’Ajuntament – 93 899 30 11) 

Cal dipositar les restes en big-bags (a l’Ajuntament te’n podem proporcionar), o fer feixos amb les branques. 

Es tracta d’un servei limitat. La recollida es fa els divendres, i cal avisar com a 
màxim el dimecres anterior. Cal fer un ús moderat del servei, en cas de grans 
quantitats cal dur-ho a la deixalleria.

*Fa uns anys es van posar contenidors de restes vegetals en alguns punts, 
però a la pràctica se n’hi aboquen molts d’impropis i no es poden gestionar 
correctament. Per això, aquests contenidors deixaran d’utilitzar-se per aquesta 
fracció i es passarà a fer recollida porta a porta de les r estes vegetals a les 
urbanitzacions Muntanya Rodona i a Casablanca.

RECORDA QUE LES RESTES DE PODA ES PODEN DUR A LA DEIXALLERIA

(oberta els dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h, i els dissabtes de 9 a 14h) 

Per a més informació:
https://subirats.cat/recollida-de-poda/ 
o via e-mail a mediambient@subirats.cat 
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Regidoria de 
Sanitat

L’Equip d’atenció Primària del Penedès 
rural incopora tres metges més a la 

seva plantilla

L’Equip d’atenció primària del Penedès rural incorpora tres 
metges més a la seva plantilla. Aquesta ampliació  és fruit 
dels acords de la vaga dels facultatius d’atenció primària 
del novembre del 2018.  L’institut Català de la Salut es va 
comprometre a rebaixar la càrrega de treball dels profes-
sionals, es van calcular els contingents ideals tenint en 
compte una sèrie d’indicadors socioeconòmics, de rurali-
tat i de dispersió, entre d’altres. Entenem per contingent 
ideal el nombre de pacients assignats que ha de tenir cada 
metge i infermera en funció de les característiques de 
l’àrea bàsica de salut a la qual pertanyen.

En el cas del Penedès rural, el contingent ideal per metge es 
situa en 1.246 usuaris, alguns dels professionals de l’equip 
excedien aquest nombre,  motiu pel qual s’ha hagut d’in-
crementar la plantilla.

Una altra de les mesures aprovades va ser el tancament 
dels centres d’atenció primària a les 20h.  En el nostre cas 
aquest fet només afecta el CAP de Santa Margarida i els 
Monjos i després d’un mes i mig de l’aplicació de la mesura 
podem afirmar que no hi hagut cap incidència.

Informació facilitada per 
l’Equip directiu de l’EAP Penedès rural

Territori/Poble

Regidoria de 
Comunicació

Programació 2019 de Penedèsfm 
Subirats(90.20fm)

Els divendres, d’11 a 1 de la matinada, es duu a terme 
el programa Estudio Oculto, un espai d’investigació pa-
ranormal i ocultisme presentat per Gemma Marcos (in-
vestigadora paranormal i actualment coordinadora de la 
Societat Espanyola d’Investigació a Barcelona). També 
compta amb la col·laboració de Juan Manuel Reyes (in-
vestigador) i Michael Martínez (col·laborador de Cuarto 
Milenio). Cal destacar que a youtube  es troba el canal 
Estudio Oculto /Gemma Marcos on s’exposen les seves 
investigacions.

Saltem als dissabtes, a les 8 del matí, amb  Made in 
Catalonia per llevar-nos amb els èxits musicals catalans i 
noves promeses. Seguidament, a les 9, comença el pro-
grama Carai Quin dia presentat per Jordi Teru. Aquest és 
l’espai més veterà, ja que està en antena des dels inicis 
de l’emissora. Dins el magazine hi trobem les notícies, 
activitats culturals, socials i festives més rellevants de 
Subirats i el Penedès, així com altres espais duts a terme 

per diferents col·laboradors com Pere Munné i Ferran Pla-
nas que ens parlen de clàssics del cinema o l’antropòleg, 
diter i refranyer Dr. Sardà. S’ha de destacar que aquesta 
temporada el programa està oferint un espai a noves pro-
meses de la música del municipi i comarca per donar-se a 
conèixer. Enguany han passat grups com Lafreesca, FOC, 
Jeb Andrews Foundation Band i altres grups coneguts 
del panorama català com Animal, Txarango. Per posar-se 
en contacte amb el programa, cal enviar un whatsapp 
al 621202021 o un correu a  caraiquindia@gmail.com. 
També és poden fer peticions musicals en el transcurs 
del magazine.

Ara es el torn de El Racó del Rock amb Nil Piris, cada 
dissabte de 12 a 1 del migdia, on en un to fresc i de-
senfadat ens recorda els grans del rock i noves prome-
ses per donar pas a la 1 del migdia a Músiques Secretes 
amb Enric Muste, espai que recupera cançons oblidades 
al fons del calaix o tanmateix en descobreix de noves a 
diferents racons impensats.

Durant la setmana es pot gaudir de “l’Aiguabarreig Mu-
sical”, les 24 hores. També ens pots escoltar on-line a 
penedesfm.listen2myradio.com. I si estàs interessat/da a 
dur un espai a la ràdio, posa’t en contacte amb Carai 
Quin Dia.

Informació facilitada per 
Penedèsfm Subirats
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Regidoria 
d’Esports

Gerard Arranz, millor esportista català 
i de tot l’estat espanyol en categoria 
cadet a nivell internacional de karate

El mes de gener passat, el karateka Gerard Arranz Marsal, de 15 anys i 
veí de la urbanització Casablanca, es va posicionar 15è en el rànquing 
mundial de la categoria Kumite Cadet Masculí -57kg, d’un total de 217 
competidors de tot el món. 

Actualment és l’esportista català i de tot l’Estat espanyol més ben 
posicionat en totes les categories de Kumite Cadet Masculí a nivell 
internacional.

Aquesta bona posició l’ha obtingut gràcies als punts aconseguits a la 
Lliga Juvenil de la Federació Mundial de Karate (WKF) el desembre pas-
sat a Caorle-Venècia (Itàlia), on va quedar 7è d’un total de 116 compe-
tidors provinents de 34 països, i a Umag (Croàcia) el juliol passat, on va 
quedar 9è d’un total de 76 competidors de 35 països.   

El Gerard estudia 4t d’ESO a l’Institut-Escola Jacint Verdaguer de Sant 
Sadurní d’Anoia i practica karate des dels 4 anys. Actualment entrena 
de dilluns a divendres al Club Karate Castañeda de Vilanova i la Geltrú i 
ha estat dues vegades sotscampió d’Espanya, dues vegades campió de 
Catalunya, una vegada sotscampió a Catalunya i tres vegades medalla 
de bronze a Catalunya.

Com a curiositat, al Gerard li agrada completar el seu entrenament 
corrent o anant amb bicicleta pel camí que uneix la urbanització 
Casablanca amb el Castell de Subirats. De ben segur que aquesta 
preparació física l’ajudarà a afrontar els reptes que té previstos per 
als propers mesos: la participació a la Lliga Nacional (Sant Sebastià, 
març) i a la Lliga Juvenil de la WKF (Limassol-Xipre, maig). Molta sort, 
Gerard!

Informació facilitada per la 
família del Gerard
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El bo social elèctric és un mecanisme re-
gulat pel Govern que busca protegir els 
col·lectius de persones consumidores 
amb menys possibilitats econòmiques 
reduint-los l’import de les factures de 
llum. 

El bo social elèctric suposa un des-
compte en la factura elèctrica, tant 
en la potència com en el consum:

D’un 25 % pels consumidors vulnera-
bles

D’un 40 % pels consumidors vulnerables severs

Del 100 % pels consumidors vulnerables severs amb 
risc d’exclusió social, que siguin atesos pels Serveis So-
cials, sempre que l’administració pagui, com a mínim el 
50% de la factura. 

El bo social només es pot gaudir en l’habitatge habitual 
i sempre que es tingui contractada la tarifa PVPC (preu 
voluntari pel petit consumidor) i es compleixin els requi-
sits personals, familiars i de renda que estableix la 
normativa, i que varien en funció del tipus de la unitat 
familiar, sigui sense menors, amb un o dos menors, famí-
lies nombroses o pensionistes. Aquests requisits econò-
mics també són diferents segons la unitat familiar tingui 
algun membre amb discapacitat igual o superior al 33%, 
en situació de violència de gènere o víctima de terroris-
me, situació de dependència reconeguda de grau II o III o 
sigui una família monoparental. 

Els beneficiaris del bo social també 
tenen un període més llarg per pagar 
les factures, i no se’ls podrà interrom-
pre el subministrament si hi ha algun 
menor de 16 anys, si algun membre de 
la família té una discapacitat igual o su-
perior al 33% o un grau de dependèn-
cia II o III, previ certificat expedit pels 
Serveis Socials. 

Per gaudir del bo social cal presentar la 
sol·licitud a l’empresa comercialitzado-

ra, és a dir, a la mateixa empresa que envia la factura de 
la llum. Per a més informació, contacteu amb l’Oficina 
Comarcal de Consum.

Coneix els teus drets!

Regidoria
de Consum

El bo social elèctric:
qui se’n pot beneficiar? 

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

C/ d’Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938900000 (ext. 114)
consum@ccapenedes.cat

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h
Dijous de 17 a 19h

Demaneu cita prèvia!

Regidoria 
d’Ensenyament

Inici del període de preinscripció de 
les llars d’infants municipals per al 

curs 2019-2020: 

Les famílies amb infants nascuts els anys 2017, 2018 i 
2019 poden preinscriure els seus fills i filles a les llars 
d’infants de Subirats entre els dies 29 d’abril i 10 de maig.

Per a realitzar la preinscripció caldrà lliurar la sol•licitud 
i la documentació que es requereix a l’Ajuntament de 
Subirats en l’horari d’atenció al públic (de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 hores i dissabte de 9 a 13 hores).

Aquelles famílies que ja tinguin inscrits els seus fills i fi-
lles a les llars aquest curs 2018-2019 només caldrà que 
confirmin la seva plaça per al curs vinent, complimentant 
el formulari que els facilitaran a les llars, i no caldrà que 
tornin a fer la preinscripció.

Finalment, totes les famílies hauran de formalitzar la ma-
trícula durant el mes de juny en el termini que s’estableixi.



12

Poble

Jornada de portes obertes a les 
llars d’infants de Subirats 

Des de la Regidoria d’Ensenyament, amb motiu de 
l’inici del període de preinscripció per al curs 2019-
2020, s’ha organitzat la Jornada de portes obertes a 
les llars d’infants municipals de Subirats.

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

Subirats té tres llars d’infants municipals als nuclis 
d’Ordal, Sant Pau d’Ordal i Lavern. 

El dissabte 6 d’abril, d’11 a 13 hores, s’obriran les 
portes de les llars de Sant Pau d’Ordal i Lavern i l’en-
demà, el diumenge 7 d’abril en el mateix horari, ro-
mandrà oberta la llar d’Ordal coincidint amb les por-
tes obertes de l’escola El Montcau.

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

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

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

Racó de les Llars

El Musi a les llars d’infants de Subirats
Des de fa uns quants anys a les llars d’infants de Subi-
rats treballem la música a través de la sorpresa i qui 
ens ajuda a fer-ho és un titella anomenat “Musi”.

Donem importància a la música perquè l’entenem com 
un llenguatge universal. La música ens provoca emoci-
ons, ens ajuda a interioritzar diferents aprenentatges i 
ens permet treballar l’expressió corporal.

El Musi ens visita un cop a la setmana i ens porta una 
caixa plena de sorpreses. Surt de la caixa amb una 
cançó ben animada, sempre la mateixa, i saluda a tots 
els infants de l’aula.

Dins la caixa hi ha diferents caixetes i cada una d’elles 
conté un objecte relacionat amb una cançó o una 
dansa. Anem obrint les caixetes una per una i cada ve-
gada que descobrim quin és l’objecte que s’hi amaga a 
cada una, cantem o ballem aquella cançó.  
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Racó de les Escoles

Una xocolatada per un somriure
El divendres 15 de febrer passat a l’escola El Montcau 
d’Ordal vam fer la segona xocolatada solidària. L’Ampa 
de l’escola es va encarregar de fer la xocolata. Els alum-
nes de P3 fins a segon van fer galetes de molts colors i 
la resta d’alumnes fins a sisè van fer coques a l’Ateneu 
Ordalenc.

A les cinc de la tarda, en sortir de l’escola, l’Ampa 
ens tenia preparades unes taules amb gots plens de 
xocolata i les nostres coques i galetes. Es venien per 
dos euros. Aquests diners els vam destinar íntegra-
ment a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, 
en favor de la lluita contra el càncer infantil. Amb 
aquests diners els científics poden investigar per mi-
llorar la qualitat de vida dels nens i nenes que patei-
xen aquesta malaltia. 

Creiem que aquesta activitat val molt la pena perquè 
els nens i nenes, pares i mestres vam poder aprendre 
a fer coques i galetes, també vam gaudir d’un bon 

berenar i tot plegat mentre ajudàvem els nens amb 
càncer. Esperem que l’any que ve ho tornem a repetir!

Comunitat de Grans, Classe del Míldiu. 
El Montcau. Ordal

Els nens i nenes de l’escola Sant Jordi, per Nadal, vam 
fer unes cianotípies i, l’últim dia de classe, vam anar a 
la vinya a fer una intervenció artística en la qual vam  
participar totes les nenes i els nens de l’escola. La in-
tervenció consistia a decorar tota la vinya penjant les 
cianotípies i, passades les vacances, les vam treure.

Una molt bona notícia d’aquest 2019 és que l’Ajunta-
ment ens ha posat una caseta de fusta per desar el ma-
terial. Nosaltres abans vam pensar on posar-la i amb les 
mides vam dibuixar els plànols i ara estem dissenyant 
com la decorarem  per dintre i per fora.

Els nens i nenes d’Educació Infantil tots els divendres 
participen en el taller de la vinya, això l’any passat no ho 
feien. Els de Cicle Inicial estan estudiant el arbres frui-
ters: com són, quant mesuren, quina fulla es més gran.... 
Els de Cicle Mitjà estan fent una cooperativa que es diu 
Hort i Tresor, que s’encarrega  de portar el galliner, l’hort 
i la comissió Tresor. I els de Cicle Superior seguim ges-
tionant la cooperativa de La vinya de l’emoció; ara ma-
teix, a part de la caseta, estem podant els arbres fruiters 
i els ceps.    

Quan anem a la vinya, a vegades, trobem brutícia i 
coses malmeses. Investigant hem arribat a la conclusió 
que hi ha gent que llença coses a la vinya, que s’hi esco-
len i fan bretolades. Demanem que si us plau no ho feu 
i als veïns que ens ajudeu si ho veieu, perquè a nosaltres 
ens costa molt arreglar-la i netejar-la.

Cooperativa La vinya de l’emoció
Cicle Superior Escola Sant Jordi  - Sant Pau d’Ordal

La vinya
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Ja fa tres cursos que la direcció de l’escola, conjun-
tament amb mi, com a mestra d’anglès, vam decidir 
començar a treballar l’anglès des d’una altre vessant 
que no fos la dels continguts propis de la llengua 
anglesa. Ja feia un temps que teníem clar que calia 
incrementar les hores d’anglès dels alumnes a l’es-
cola. I per aquest motiu va néixer Learning about. 
Segurament ja haureu sentit aquestes dues paraules 
en anglès, més d’una vegada, pronunciades a casa 
pels vostres fills/es, o pels mestres en alguna reunió 
a l’escola.

El primer que teníem molt clar era que les estones de 
Learning about no eren per donar als alumnes més 
continguts d’anglès. No. Les sessions setmanals de 
Learning about, que van començar a implementar-se 
al curs 2016-17, a tots els cicles de primària, esta-
ven i continuen estant totalment destinades a donar 
continguts d’altres àrees escolars però en anglès.

Des del primer moment la nova “assignatura” va 
tenir molt bona acollida entre els alumnes, i el que 
és també molt important, entre la resta de mestres 
del claustre. I això és tan important, perquè per a 
poder dur a terme l’activitat, cal la coordinació del 
mestre d’anglès amb els mestres de les altres àrees, 
per a poder seleccionar quins continguts es fan en 
anglès i quins en català.

Als alumnes els agrada molt fer Learning about i, el 
que és més important, senten menys pressió a l’hora 
d’utilitzar l’anglès oral a classe, ja que es treballa 
molt en grup i, a més, són conscients que no avaluem 
la llengua sinó els continguts de l’assignatura en la 
qual s’està treballant. El que sí que fa la mestra d’an-
glès és incloure alguna observació que faci referèn-
cia a aquestes classes dins de la valoració d’anglès 
de cada alumne/a.

Ja fa dos cursos, el curs 2017-18 passat i enguany, 
curs 2018-19, que estem participant en un projecte 
del Departament d’educació, el GEP (Grup d’Expe-
rimentació per al Plurilingüisme) que tracta exacta-
ment del mateix que fem nosaltres a l’escola: buscar 
maneres de fer que els alumnes se sentin motivats a 
participar en les activitats de classe, utilitzant l’an-
glès com a llengua vehicular. La premissa seria “le-
arning language by using language”, és a dir, que la 
manera més eficaç d’aprendre una llengua que no és 
la pròpia, és utilitzant-la.

Aquest curs 2018-19 estem donant els següents 
continguts de l’àrea de medi social i natural:

Esperem haver acostat una mica més a les famílies 
de l’escola el projecte Learning about, perquè quan 
els vostres fills/es us en parlin, pugueu saber exacta-
ment de què us estan parlant.

A continuació, us adjuntem algunes fotos d’activi-
tats fetes pels alumnes a les estones de Learning 
about al llarg d’aquests tres cursos, i us anunciem 
que aviat podreu gaudir de vídeos on podreu veure 
els vostres fills/es interactuant entre ells en anglès, 
fent la predicció del temps o explicant els avantatges 
d’estalviar aigua i altres.

Tornareu a tenir notícies nostres.. soon.

Thanks a lot for reading this report.

 Learning about ….?

CYCLES 1ST TRM. 2ND TRM. 3RD TRM.
CI Physical des-

criptions.
Families. My hometown. 

Where do I live?

CM Climates and weat-
her descript.

The solar system. Animal kingdom.

CS The Earth is alive! 
Movements.

Water, more than gold. 
Saving water.

Non vertebrate 
animals.

Alumnes de CM treballant els climes arreu del món aquest 1r trimestre.

Alumnes de CS 
del curs passat, 
treballant en el 
projecte sobre 
Stonehenge. 

Projecte que estan preparant aquests dies els alumnes de CM, “the 
weather prediction”.

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

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

La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaus-
tiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, i permet 
establir mesures per a la protecció i conservació, així com la planificar-ne la rendibilització social. 

Regidoria  
de Cultura

UBICACIÓ

Lloc/adreça: a 300 m. de Ca 
l’Almirall (zona de Lavern) en 
una zona de vinya.
Àmbit: patrimoni immoble   
Tipologia: jaciment
Ús actual: conreu de vinya 
Titularitat: privada 

CLASSIFICACIÓ 

Estil: romà baiximperial
Segle: II-V
Estat de conservació: dolent. 
El jaciment es troba enmig d’un 
camp de conreu. L’element visible 
és un mur amb una entitat consi-
derable, que corre el perill de ser 
enderrocat com a conseqüència 
dels treball agrícoles. 

DESCRIPCIÓ                   

Jaciment situat enmig d’un camp 
de vinyes 100 m a l’oest del ca-
seriu de Ca l’Almirall (zona de 
Lavern). Es tracta d’una concen-
tració de materials ceràmics ro-
mans en superfície, així com una 
paret conservada feta de pedres 
de mida regular, disposades en 
diverses filades on es poden 
apreciar els forats on es recol-
zava l’encofrat de construcció, 
típic d’època romana. L’ alçada 
mitjana és d’uns 3,20 m, mentre 
que té una amplada màxima de 
4,5 m. El mur, fet de reble i calç 
presenta, a la seva part superior, 
una finestra revestida de maons, 
que forma un arc a sardinell. En-

cara ara s’observen restes en su-
perfície, sobretot fragments de 
tègula.

HISTÒRIA                    

La primera persona a esmentar 
el jaciment és Pere Giró i Romeu, 
l’any 1956, en què rep avís de la 
troballa d’un mur de construcció 
romana, a més de l’aparició de 
tègules, lloses, i d’altres trams de 
mur que van sorgir quan es va fer 
la replantació de la vinya nova. 
Tres anys després (1959), el Sr. 
Giró és informat de l’aparició de 
restes d’altres murs al voltant del 
primer que ja s’havia descobert, 

Patrimoni cultural de Subirats

Torrota del Moro/Torre del Moro/Torrassa de Ca l’Almirall

Fotografia de Lluís Capellades

juntament amb un bon nombre de 
fragments de tègula, àmfora, dòli-
um, vasos i fragments de sigil·lata 
(sense especificar).

L’equip redactor de la Carta Ar-
queològica de l’Alt Penedès 
(1990) va mantenir una entrevista 
amb Antoni Adell (de Sant Sadur-
ní d’Anoia), qui va explicar que a 
mitjan dels anys ‘70, principi dels 
‘80 es va fer un camí de conreu 
en uns camps al NE del mur con-
servat (de vinya a presseguers), 
on es van detectar diverses res-
tes. Igualment, amb l’arrencament 
d’una figuera que hi havia també 
en aquests camps, es va localitzar 
un àrea amb vàries dolia.
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Excavacions arqueològiques al Puig del Cocodril de Subirats 

Durant el mes de maig, l’equip d’arqueologia de la 
cooperativa ArqueoVitissccl i la Universitat de Bar-
celona, gràcies al suport de l’Ajuntament de Subi-
rats i la Diputació de Barcelona, iniciaran la segona 
campanya d’excavacions arqueològiques al jaciment 
ibèric del Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres, 
situat davant mateix del Castell de Subirats.

Els objectius d’aquesta segona intervenció arque-
ològica son la delimitació del fossat, de la mura-
lla i del barri de cases d’època ibèrica trobat l’any 
2017. A més, es procedirà a la restauració i ade-
quació d’alguna d’aquestes cases per iniciar les vi-
sites al jaciment en un futur pròxim.

Vols col·laborar en la recerca dels orígens de 
Subirats?

Si vols col·laborar en els treballs arqueològics ho pots 
fer entre els dies 20-24 de maig.

Disposem de places per a 5-6 persones per als dies 
indicats. 

L’esmorzar anirà a càrrec del projecte.

Obert a tothom.

Si vols més informació pots escriure a:

arqueovitis@gmail.com

Telèfon: 606 866 979

El Puig del Cocodril, una fortificació d’època 
ibèrica (segles VI-III aC)

Situat a 297 msnm dalt d’un cim de la Serra d’Ordal 
i separat per un penya-segat del Castell de Subirats, 
es troba el Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres, un 
jaciment ibèric amb més de 2000 anys d’història. En-
voltat per dos corrents d’aigua i terrenys idonis per 
al cultiu, domina l’important eix fluvial del riu Anoia 
i gaudeix d’una vista privilegiada que abasta des del 
Montseny al Baix Llobregat amb indrets de les co-
marques del Vallès Occidental, el Ripollès, el Bages, 
l’Anoia, l’Alt Camp i l’Alt i el Baix Penedès.

El jaciment es coneix des de l’any 1899, gràcies als 
estudis geològics i espeleològics de  Norbert Font i 
Sagué del Centre Excursionista de Catalunya. El Puig 
del Cocodril va ser el segon jaciment arqueològic 
descobert al Penedès, després de Sant Miquel d’Olèr-
dola. Seguidament, a l’inici del segle XX autors pio-
ners en l’arqueologia penedesenca com Pere Martí 
Grivé, Pere Giró, Antoni Ferrer o Anton Adell referen-
cien el jaciment en els seus estudis. 

Les primeres intervencions es produeixen al principi 
dels anys 1930 i segons els paràmetres de l’arque-
ologia d’aquell moment. Aquestes constaten l’exis-
tència d’un poblat fortificat d’època ibèrica i el ma-
teix Grivé interpreta el jaciment, anys més tard, com 

un poblat de considerable extensió. Posteriorment, 
hi ha constància de la realització de diverses cales 
i prospeccions realitzades per clandestins i afecci-
onats, de les quals no se’n coneixen els resultats ni 
cap tipus de documentació.

Resultats de les excavacions de 2017

L’equip d’arqueologia de la Font de la Canya de la 
cooperativa ArqueoVitis i l’Ajuntament de Subirats 
van iniciar aquest projecte de recerca al Puig del 
Cocodril, amb el suport de la Universitat de Barce-
lona, el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, l’ADF Subirats i el cos d’Agents Ru-
rals de l’Alt Penedès.

Finalitzada la  intervenció arqueològica de 2017 es va 
confirmar l’existència d’urbanisme i es va constatar 
un gran retall a la roca natural, dos anells de pedra 
encerclant la part més alta del turó que podrien cor-
respondre a un fossat i dues línies de muralla, així 
com abundants restes materials de vaixella ceràmica 
estesa en superfície conformant una àrea d’entre 1 i 
1,3 hectàrees.  

S’ha documentat part d’una casa o magatzem del 
segle III aC que conté com a mínim 3 àmfores que, 
per bé que trencades, es conserven en la seva tota-
litat entre l’enderroc de la paret de la casa en el seu 
moment de destrucció. Juntament, s’han extret cen-
tenars de fragments de ceràmica ibèrica de les que 
cal destacar, també, la vora d’una enòcoa o gerra 
per a servir el vi, una copa jònia provinent de Grècia 
i àmfores vinàries cartagineses produïdes a Eivissa.

Informació facilitada
per ArqueoVitis SCCL

Detall d’una nansa d’àmfora ibèrica durant la seva extracció. Fo-
tografia: Arqueovitissccl.



17

març 201980

HORARIS BIBLIOBUS MONTAU 2019
            

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Oct. Nov. Des.

Subirats - Lavern
Dijous de 11 h a 13:30 h 10-24 7-21 7-21 4 2-16-30 13-27 11  5-19 3-17-31 14-28 12

Subirats - Ordal 
Dijous de 11 h a 13:30 h 3-17-31 14-28 14-28 11-25 9-23 6-20 4-18  12-26 10-24 7-21 5-19

Subirats - Sant Pau d’Ordal
Dimecres de 16 h  a 19 h 9-23 6-20 6-20 3 15-29 12-26 10-24  4-18 2-16-30 13-27 11

Regidoria 
de Turisme

O M P L I U  L A  B U T L L E T A  Q U E  T R O B A R E U  A L  D O R S  
P E R  P A R T I C I P A R  D E  L A  T R A D I C I O N A L  F E S T A  D E  

L A  P R I M A V E R A

Subirats 
en Flor

0 5 . 0 5 . 1 9  |   D E   1 0 H  A  1 3 H



El 5 de maig Subirats en Flor
Com és tradicional a la primavera, l’Ajuntament de Subirats convoca a les famílies de Subirats a 
participar de la festa Subirats en Flor. 
El diumenge 05 de maig, coincidint amb el dia de la Mare, de 10 a 13 hores, a l’estació de tren de Lavern-
Subirats, els veïns i veïnes del municipi podran recollir el seu lot de flors. Per obtenir-lo només caldrà 
emplenar la butlleta que s’adjunta a la revista municipal Tot Subirats i entregar-la en arribar a l’estació de 
tren en l’horari especificat. A banda del punt de recollida de flors, hi haurà també un seguit d’activitats 
de les quals us anirem informant. Per qualsevol dubte o consulta, contacteu amb l’Oficina de Turisme de 
Subirats en el número de telèfon 938 993 499.
Aquest tradicional obsequi serveix per embellir els carrers de Subirats i premiar la dedicació dels veïns 
i veïnes del municipi per mantenir l’entorn amb tanta cura. La iniciativa contribueix a la millora d’espais 
més agradables i arriba a les escoles, residències de gent gran i altres espais municipals com l’Oficina de 
Turisme, que també rebran els seus lots de flors.
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Poble

El 1 de maig a Subirats tindrà lloc el 48è Aplec del Pa i l’Empenta al Castell de Subirats i Santuari de la Mare de 
Déu de la Font Santa i l’Oficina de Turisme de Subirats organitza una nova caminada popular fins al Castell de 
Subirats.El punt de trobada i benvinguda serà a l’estació de tren de Lavern, amb inici del traçat a les 9 hores i 
arribada abans de les 12 hores per la celebració eucarística. 
Es tracta d’una passejada guiada per conèixer els elementspatrimonials de la ruta que va fins al Castell de Subi-
rats.El recorregut és de dificultat tècnica moderada i té un desnivell de 250 metres, amb un itineraritotal de 8 
quilòmetres i una durada aproximada de 2 hores i mitja a peu. L’anada es farà amb guia i la tornada en autocar.
Per a més informació, cal trucar a l’Oficina de Turisme de Subirats, al telèfon: 93 899 34 99 o bé, enviar un 
correu a l’adreça: info@turismesubirats.cat

Caminada popular per
l’Aplec del Pa i

l’Empenta al Castell de Subirats

D I U M E N G E  0 5   D E  M A I G  D E  2 0 1 9 ,  D E  1 0 A  1 3 H  
E S T A C I Ó  D E  T R E N  L A V E R N - S U B I R A T S

Subirats en Flor
E N T R E G U E U  L A  B U T L L E T A  P E R  R E C O L L I R  E L  L O T  D E  F L O R S  A M B  Q U È  L ' A J U N T A M E N T  

D E  S U B I R A T S  O B S E Q U I A  A  C A D A  F A M Í L I A  S U B I R A T E N C A

Nom i cognoms: 
Adreça: 
Poble o nucli: 
Telèfon:



L’1 de maig a Subirats tindrà lloc el 
48è Aplec del Pa i l’Empenta al Cas-
tell de Subirats i Santuari de la Mare 
de Déu de la Font Santa, i l’Oficina 
de Turisme de Subirats organitza 
una nova caminada popular fins al 
Castell de Subirats. El punt de troba-
da i benvinguda serà a l’estació de 
tren de Lavern, amb inici del traçat 
a les 9 hores i arribada abans de les 
12 hores per la celebració eucarís-
tica. 

Es tracta d’una passejada guiada per 
conèixer els elements patrimonials 
de la ruta que va fins al Castell de 
Subirats. El recorregut és de dificul-
tat tècnica moderada i té un desni-
vell de 250 metres, amb un itinerari 
total de 8 quilòmetres i una durada 
aproximada de 2 hores i mitja a peu. 
L’anada es farà amb guia i la torna-
da en autocar. Per a més informació, 
cal trucar a l’Oficina de Turisme de 
Subirats, al telèfon: 93 899 34 99 
o bé, enviar un correu a l’adreça: 
info@turismesubirats.cat

OFICINA DE TURISME - ESTACIÓ VITIVINÍCOLA LAVERN - SUBIRATS
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Aquest mes de gener s’han recollit les inscripcions 
per les activitats continuades per a la gent gran; hi 
ha seixanta-cinc persones que participen a les classes 
de gimnàstica, repartides en els diversos grups que hi 
ha als nuclis del municipi; per l’activitat d’estimulació 
cognitiva hi ha seixanta-tres persones inscrites, i està 
pendent encara de conèixer els inscrits del segon grup 
que s’ha obert a Sant Pau.

Si algú vol inscriure’s, encara hi ha places lliures tant 
per l’activitat de gimnàstica com per l’estimulació cog-
nitiva. Us podeu adreçar directament als llocs on es 
fan les activitats en els horaris indicats i demanar in-
formació.

Regidoria  
de Gent Gran

Participa a les activitats 
per a la gent gran de Subirats 

Una veïna de Subirats arriba als 100 anys

El dimecres dia 13 de febrer passat, 
la regidora de Gent Gran, Àngels 
Pinyol, va visitar una veïna de Subi-
rats que ha complert els 100 anys. 
L’Engràcia Surroca va celebrar el seu 
aniversari el dia 5 de febrer i és la se-
gona persona més gran del municipi. 
L’Engràcia, veïna de Lavern de tota la 
vida, va rebre la felicitació de la regi-
dora en nom de tot el consistori i de 
tots els veïns.

 
NUCLI

 
GIMNÀSTICA

 
ESTIMULACIÓ COGNITIVA

SANT PAU 
D’ORDAL

CENTRE AGRÍCOLA 
Dimarts de 10 a 11 h 
Divendres de 10 a 11 h 

ANTIGUES ESCOLES 
Dimarts de 17 a 18.15 h 
Dimecres de 17 h a 18.15 h

LAVERN ATENEU AGRÍCOLA
Dilluns de 18.15 a 19.15 h

ESCOLES
Dijous de 17 a 18.15 h 

ORDAL ATENEU ORDALENC
Dijous d’11 a 12 h 

LOCAL SUBIJOVE 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h

ELS 
CASOTS

PATRONAT FAMILIAR 
Dijous d’11.30 a 12.30 h

CAN 
ROSSELL

CENTRE CULTURAL 
I RECREATIU
Divendres de 17 a 18 h

CENTRE CULTURAL 
I RECREATIU
Dilluns de 16 a 17 h

CAN 
BATISTA

CASAL 
Dilluns d’11.30 a 12.30 h

CAN 
CARTRÓ

CENTRE CULTURAL 
I RECREATIU
Dilluns de 17 a 18 h
Dimecres de 18 a 19 h

CENTRE CULTURAL 
I RECREATIU
Dijous de 15.30 a 16.45 h

CASA-
BLANCA

LOCAL SOCIAL
Dilluns d’11 a 12 h
Dijous de 17.30 a 18.30 h

LOCAL SOCIAL
Dilluns de 10 a 11 h

CA L’AVI SALA DEL CENTRE
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
Dimecres de 10 a 11 h
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Novenes jornades de memòria històrica a Subirats 

Racó de les entitats

El cap de setmana del 18 al 20 de gener, van tenir 
lloc les ja tradicionals Jornades de Memòria Histò-
rica, organitzades pel Centre d’Estudis de Subirats, 
CESUB. Enguany han estat les novenes i han coincidit 
amb el 80è aniversari de la batalla d’Ordal, l’última 
defensa de Barcelona.

Es van inaugurar el divendres dia 18 a l’Ateneu de 
Lavern; una sala d’actes plena per escoltar la confe-
rència de l’historiador Ramon Arnabat, membre de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP). Va parlar amb 
l’ajuda d’entrevistes dels darrers dies de l’ofensiva 
franquista a Catalunya.

Dissabte al matí, al Memorial erigit a la serra de 
Ries, es va recordar els soldats republicans morts 
per defensar les llibertats. Lectures de poemes i de 
textos elaborats per persones que van viure el fets 
van acompanyar la col·locació de flors amb els co-
lors de la bandera republicana.

A la tarda a Ca l’Avi, es va dur a terme l’acte més 
emotiu: una taula rodona amb veïnes de diferents 
pobles de Subirats. Ca l’Avi,  Can Rosell, els Ca-
sots, Casablanca, Can Batista, Cal Cartró, Lavern, 
Sant Pau i Ordal van estar molt ben representats per 
dones grans del municipi que ens van explicar els seus 
records i vivències dels anys immediats a l’acabament 
de la guerra. Van poder dir en veu alta alguna cosa 
que abans no s’explicava per prevenció. Jacinta Que-
rol, Lluïsa Capdevila, Pilar Puig, Carme Guilera, Neus 
Surià, Josefina Lacruz, Mercè Vilamós, Maria Ros, Lluï-
sa Murria, Maria Pinyol, Montserrat Pedrola, Ma Remei 

Cases, i la Inés d’Ordal,  i d’altres participants, a totes 
ens agradaria donar-vos les gràcies per compartir amb 
nosaltres la vostra saviesa! El celler es va omplir per 
escoltar-les a elles i a la historiadora Belén Moreno. 
La satisfacció de tothom que hi va assistir va ser molt 
alta. Dins el local de Ca l’Arseni, ambientat amb eines 
i estris del camp, es van completar les explicacions 
amb cançons i un berenar a base de xocolata calenta 
i coca, gràcies a la bona cuina de diverses veïnes de 
Ca l’Avi (Natàlia Colet, Ana Robert i Montserrat Alsina). 
La Judit Solé i l’Oriol Gutiérrez van posar-hi la nota 
musical. 

Les novenes jornades van acabar el diumenge al 
Pago. La pluja va impedir fer la ruta teatralitzada per 
la muntanya, però es va improvisar la recreació dins 
el local del CIUDEB (Centre d’Interpretació de l’Últi-
ma Defensa de Barcelona) i, malgrat l’inconvenient, el 
local es va omplir. I hom va poder veure i escoltar les 
explicacions de l’equip de recreació històrica (Dipatri 
i XV Brigada). El darrer acte va clausurar les Jorna-
des amb les intervencions de l’historiador Francesc X. 
Hernández, una representant del CESUB i l’alcalde de 
Subirats.

Hem posat molts noms i segur que ens hem deixat 
d’altres persones que hi han col·laborat. Des del 
CESUB agraïm a tothom la seva col·laboració: la Me-
mòria Històrica ens pertany a totes i tots.

L’any que ve es duran a terme les desenes, caldrà ce-
lebrar com cal haver arribat als deu anys.

Informació facilitada pel CESUB

Festes nadalenques a Casa Família El Cenacle
Com cada any, a la residència  Casa Famí-
lia El Cenacle comencem les festes de Nadal 
amb una gran programació d’activitats; per-
què els residents, famílies i treballadors gau-
deixin de les festes d’una manera especial.

De nou, aquest any, hem rebut la visita de 
diferents entitats de la comarca; hem pogut 
gaudir de les nadales cantades per la Coral 
del Pla del Penedès i la Coral de Torrelavit. 

També cal destacar la col·laboració  inesti-
mable de l’Esplai Sol Naixent i l’Escola Mont-
cau d’Ordal, entre d’altres.

Així mateix, com a novetat: el Pessebre, a 
l’exterior del Claustre, realitzat amb l’ajuda 
de voluntaris del centre. 

També vam tenir el gust de rebre els nois de 
la Casa d’Acollida “Fundació Josep Raven-
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Drac de Lavern, la reencarnació del mal

El Masellot va néixer l’any 1995 a les mans de 
l’Enric Sendra, per substituir l’anterior drac de La-
vern que datava de 1983, l’estructura del qual va 
ser feta amb fibra de vidre. 

Durant tots aquests anys, ha patit diverses modi-
ficacions per tal de fer més lleuger el pes als seus 
portadors. L’última restauració va ser l’any 2015 
pel  Marcel  Zumeta i va aconseguir reduir fins a 
20kg de pes.

Arran d’aquesta última restauració i amb un crei-
xement i reactivació de la colla del poble, s’han fet 
diverses sortides per Catalunya, Begues, Manre-
sa, Sant Pere Molanta, Vilobí, Montcada i Reixac...

Fa uns mesos que el Masellot és al taller de la 
Dolors Sans a Pacs del Penedès per reencar-
nar-se en una bèstia ferotge i amb un pes molt 
més reduït. 

La Dolors Sans és llicenciada en Belles Arts i és 
la creadora d’un total de 145 bèsties de foc i de 
protocol, 87 capgrossos i 40 gegants, moltes de 
les figures del Folklore del Penedès, entre elles 
les filoxeretes, el Drac de Pacs, Àliga i capgrossos 
de Vilafranca, el drac petit de Vilafranca, el To-
masot i la Ballarica, el drac de Vilobí, els gegants 
de Torrelles, els gegants de Moja i l’escurcerot 
d’Ordal.

Han calgut 3 anys per arribar a fer realitat aquest 
projecte.

El proper 4 de maig tindrà lloc la presentació de 
la nova Bèstia, us animem a acostar-vos a Lavern 
per veure-la!!

Informació facilitada per la Colla del Drac 
Masellot de Lavern

tós” durant la vista  del Rei Ros, on vàrem compartir una 
bona xocolatada i alguns regals.

Tota aquesta barreja d’emocions ha fet que els nostres 
residents , amics i famílies gaudissin d’unes festes molt 

entranyables, en companyia  de tots el que hi han col-
laborat. 

PER TASTAR L’ALEGRIA DE NADAL CAL FER-SE INFANT! 
Informació facilitada per Casa Família El Cenacle
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Racó de les entitats

El bàsquet a Subirats

A Subirats tenim un equip de bàsquet categoria alevi-
nes, és l’únic de tot el municipi de Subirats, on tenim 8 
noies d’entre 10 i 12 anys i el nostre entrenador de 15.

L’equip actual de bàsquet va néixer quan aquestes noie-
tes començaven primer i segon de primària i a poc a poc, 
temporada rere temporada, hem aconseguit un equip 
sòlid i ple d’il•lusió, amb moltes ganes de fer esport i 
sobretot molt orgulloses d’haver arribat a ser quartes de 
Catalunya en la temporada passada 2017-2018.

En no tenir més equips de bàsquet i veure que l’esport 
estrella del municipi és el futbol .... el nostre equip és 
bastant peculiar. Actualment, som 3 jugadores d’aleví 
primer any + 4 jugadores aleví segon any i una jugado-
ra infantil de primer any, gràcies a això i ja que sempre 
han estat juntes en l’equip, seguim entrenant i jugant. 
No obstant això, no sabem fins quan podrem mantenir 
aquest petit gran equip.

En aquest temps, el Club Esportiu Subirats i amb l’aju-
da de tots els veïns del municipi, hem aconseguit que 
l’Ajuntament ens escolti. Vam començar amb la inicia-
tiva de recol•lecció de signatures, hem fet assemblees 
amb els regidors i alcalde i, gràcies a tots, l’any pas-
sat (començament d’aquesta temporada 2018-2019) 
l’Ajuntament ens ha donat material de bàsquet per en-
trenar com petos, pilotes, cons, cordes , ... gràcies a una 
partida d’igualtat (2018) no és que sigui gran cosa, 
però per al nostre equip és moltíssim i n’estem agraïts.

També, l’Ajuntament s’ha compromès a arreglar la pista 
que utilitzem, ja que aquesta pista no era adequada ni 
segura per a ningú... ara mateix estan treballant i arre-
glant-la! El pressupost de l’Ajuntament només dona per 
fer el terra de la pista (ciment) i la pintura de les línies 
del terreny de joc, en espai exterior i pista no coberta. 
Però en fi... nosaltres seguim agraïts pel que estan fent, 
així com la seva bona voluntat i ganes de tenir una pista 
acabada durant aquest 2019.

Un cop les primeres obres hagin finalitzat, volem fer una 
inauguració, perquè la gent del municipi pugui veure 
que aquest any volem que sigui l’any del bàsquet a 
Subirats i així poder fer arribar aquest esport a qual-
sevol nen o nena de Subirats, i poder crear més equips 
de bàsquet i donar continuïtat al nostre equip i al Club 
Esportiu del municipi en si, potenciant i fomentant l’es-
port del bàsquet.

Moltíssimes gràcies, Ajuntament de Subirats.

Informació facilitada pel Bàsquet UE Subirats

Gràcies Josep!

D’ESQUERRA A DRETA (DALT): Maria Montserrat, Ariadna López, 
Marc Lara (Entrenador), Anna Cande, Astrid López, 
D’ESQUERRA A DRETA (BAIX) Ares Capellades, Mar Massana, Rita 
Massana, Gal•lia Olivella.

Fa unes setmanes ens va deixar en Josep Casulleras, una 
de les persones més importants de la història del nostre 
club. Ja sigui com a jugador, delegat, seguidor o membre 
de la junta, ha dedicat tota la vida a aquesta institució. Tota 
aquesta feina i entrega ha servit per garantir aquests més 
de 40 anys de futbol a Can Cartró i, entre altres coses, que 
puguem gaudir avui d'unes excel•lents instal•lacions i que 
els terrenys del camp i l'entorn siguin municipals. 
Des del club volem donar el nostre més sincer condol a la 
família i amics i volem agrair a tots aquells que ens heu fet 
arribar el vostre suport, especialment a la UE Sant Pau i a 
la UE Subirats. 
Siguis on siguis, Josep, sabem que continuaràs estimant, se-
guint i animant l'equip com has fet sempre.
 Gràcies per tot! Descansa en pau.

 Informació facilitada pel C.F. Can Cartró
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Rodatge a l’Ateneu de Lavern
El 10 de febrer passat, una pro-
ductora que treballa per TV3 va 
venir al nostre municipi a enre-
gistrar un reportatge sobre els 
ateneus de Catalunya. Es tracta 
d’un estudi on han participat 
ciutats tan importants com Bar-
celona, Reus o Vilafranca. L’Ate-
neu Agrícola de Lavern, amb els 
seus 100 anys d’història, va ser 
l’escollit per representar els pe-
tits ateneus del Principat. Així, 
la Junta i els socis  de Lavern 
van poder explicar davant les 
càmeres de TV3 com s’orga-
nitzen i quines dificultats tenen 
per tirar endavant. Aquell ma-
teix dia van aprofitar per gravar 
una junta extraordinària convo-
cada per parlar sobre el futur 
de l’edifici de la Sala. Per tots 
aquells qui no ho sapigueu, 
l’Ateneu Agrícola de Lavern és 
singular pel seu caràcter assem-
bleari i per l’obligació que tenen 
tots els socis de dedicar dos 
anys de la seva vida a formar 
part de la Junta directiva. El re-
portatge posa en valor aquesta 
obligació així com de la presa 
de consciència que compor-
ta viure en primera persona el 
que és estar al capdavant d’una 
entitat cultural i ser-ne respon-
sable. El reportatge, si no hi ha 
canvis, s’emetrà a partir d’abril 
al “Sense ficció” de TV3. La pro-
ductora també s’ha compromès 
a fer un passi especial per als 
socis de l’Ateneu Agrícola de 
Lavern.

Informació facilitada 
per Lluís Capellades
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Racó de les entitats

Festa de les famílies de Nadal

El dia 15 de desembre passat vàrem celebrar com 
cada any, la Festa de les Famílies de Nadal. 

Tot i ser un acte que té un caràcter més aviat fa-
miliar, en el sentit que les famílies celebren  Nadal 
amb els seus familiars residents i amb el personal 
del centre i es fa un aperitiu, també és un acte que 
el nostre veïnat ens agrada que conegui ja que hi 
participen també membres de l’administració local 
representant l’Ajuntament. 

Aquest any ens va acompanyar el Grup d’Havaneres 
Xató, que va emocionar els nostres residents i les 
seves famílies amb un recull de nadales cantades 
pel grup, que va fer un recital memorable cantant a 
cappella les cançons. Des d’aquí els volem felicitar, 
ja  que ja també formen part de la nostra petita 
però gran família, ja que venen il•lusionats ja fa un 
temps a les nostres trobades de família, a l’estiu i 
per Nadal. 

D’altra banda, era el primer Nadal sense la presèn-
cia física del nostre fundador Mossèn Josep Raven-
tós i, com era el nostre desig, la nostra Gerent i la 
Direcció Tècnica van dedicar a Mossèn Josep unes 
paraules emocionades que van compartir tots els 
familiars i els residents, ja que tots el vam conèixer 
i és qui ens va unir sota el sostre de la Residència. 
D’alguna manera el Mossèn va estar amb nosaltres i 
aquest fet ens va refermar a seguir la seva obra des 
de la major humilitat, humanitat i voluntat de servei.

Aquests actes és bo compartir-los amb els nostres 
veïns i veïnes i per aquesta raó els fem aquestes 
quatre ratlles. Subirats és un municipi gran i dispers 
quant als seus nuclis, però és una comunitat viva 
i activa, que sense renunciar a la seva història, els 
seus valors i tradicions s’obre a la resta del país 
amb actes com La Fira Tasta’l, les seves festes o la 
Fira del Préssec de Subirats i nosaltres, una petita 
residència al costat del Castell de Subirats, intentem 
també amb la nostra presència i actes, sumar dins 
de la nostra comunitat, que no és altra que el nos-
tre municipi. Molts familiars dels nostres residents, 
alguns de Barcelona, que venen sovint a veure els 
seus familiars, passegen per Subirats amb ells i clar, 
de manera indirecta donen a conèixer aquest racó 
del Penedès, que d’altra banda és un lloc preciós 
per visitar i conèixer.

És pel que acabem d’exposar que continuem amb 
aquest esperit d’inclusió a la comunitat, ja sigui par-

ticipant de la vida del poble o obrint-nos-hi i a la 
gent de la comarca. Els nostres residents són veïns 
de Subirats, són subiratencs d’adopció i, per tant, 
des de la Residència Font  Santa, intentem que for-
min part de la nostra comunitat al màxim, així com 
els seus familiars.

Va ser una celebració de Nadal intensa i entranyable 
i els nostres residents van ser feliços i aquesta joia 
pensem que s’ha de compartir amb el nostre veïnat.

Informació facilitada per 
la Residència Font Santa 
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA 
EL 12 DE DESEMBRE DE 2018

1.- Moció per a denunciar el bloqueig jurídic del Tribu-
nal Constitucional i de suport als presos polítics que fan 
vaga de fam. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT, ApS-CUP, ERC  i UNA ABSTENCIÓ 
del PSC.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 
19 DE DESEMBRE DE 2018

1.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària 
10/2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT i PSC i QUATRE ABSTENCIONS 
dels grup d’ERC, i ApS-CUP.

2.- Aprovar provisionalment la modificació puntual 
POUM de Subirats, canvi classificació terrenys masia Can 
Ràfols
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de PDeCAT i UN del PSC, DOS VOTS EN CONTRA 
DEL GRUP ApS-CUP i DUES ABSTENCIONS del grup d’ERC.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a la valoració 
dels terrenys a expropiar a la plaça Nova de Lavern
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- Proposar l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al 
president del CESUB, Sr. Josep Mata
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA EL 30 
DE GENER DE 2019

1.- Aprovar les actes de les sessió plenària ordinària del 
dia 21 de novembre de 2018, i de les sessions plenàri-
es extraordinàries dels dies  12 de desembre de 2018 i 
19 de desembre de 2018.
Les actes són aprovades  PER UNANIMITAT DE TOTS ELS 
GRUPS

2.- Aprovar l’increment de les retribucions dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Subirats
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per  PER UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS.

3.- Imposició i ordenació contribucions especials  per 
l’obra de la reurbanització de la Travessera de Sant Pau

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per  PER UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

4.- Pròrroga del contracte de concessió del servei de 
subministrament d’aigua potable
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per  PER UNANIMITAT 
DE TOTS ELS GRUPS

5.- Aprovar l’expedient de licitació de les obres de 
reurbanització de la Travessera de Sant Pau
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per  PER UNANIMITAT 
DE TOTS ELS GRUPS

6.- Resoldre les al·legacions de la modificació puntual 
POUM Supressió d’uns camins situats prop del nucli de 
Can Batista
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A 
FAVOR, manifestats pels grups de PDeCAT,  PSC  i ERC 
I DUES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

7.- Resoldre les al•legacions al reglament de vigilants 
municipals i aprovar-lo definitivament
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

8.- Establiment del servei públic d’acolliment ciclotu-
rista de Subirats
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

9.- Nomenament substituta secretaria registre civil del 
Jutjat de Pau de Subirats
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

10.- Pròrroga Pla Local de Joventut PLJ pel 2019
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

11.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’acti-
vitat privada al treballador Xavier Solé
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sot-
met a votació, i la mateixa s’aprova per VUIT VOTS A 
FAVOR, manifestats pels grups de PDeCAT,  PSC  i ERC 
I DUES ABSTENCIONS del grup APS-CUP.

12.- Moció sobre els greuges històrics de la comarca 
del Bages amb les seves connexions ferroviàries
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet 
a votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE 
TOTS ELS GRUPS

13.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde 
des de la darrera sessió plenària ordinària des del 
núm. 577/2018 fins al núm. 687/2018 ambdós inclo-
sos i del núm. 01/2019 fins al núm. 40/2019 ambdós 
inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.
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març 201980Agenda cultural

3 D’ABRIL

17.30 h
Taller “EDUCAR EN VALORS”. 
Adreçat a famílies amb infants de 
9 a 12 anys. A l’escola Subirats de 
Lavern 

6 D’ABRIL

D’11 a 13 h 
Portes obertes de les llars 
d’infants de Lavern i Sant Pau 
d’Ordal 

7 D’ABRIL

De 12 a 18 h 
Festa de la gent gran 

D’11 a 13 h
Portes obertes de la llar 
d’infants d’Ordal  

11 D’ABRIL

De 12 a 13 h
Visita de l’oficina mòbil 
d’informació al consumidor. A la 
plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal

12 D’ABRIL

Què vull estudiar? Assessorament 
individualitzat per a joves i 
famílies. A les escoles velles de 
Sant Pau d’Ordal

23 D’ABRIL

Diada de Sant Jordi. Venda de 
llibres i roses a les escoles de 
Subirats 

24 D’ABRIL

17.30 h
Taller “EDUCAR DES DE LA 
CONFIANÇA I EL RESPECTE”. 
Adreçat a famílies amb infants de 
9 a 12 anys. A l’escola El Montcau 
d’Ordal 

12 DE MAIG   

De 10.30 a 14.30 h
Festa del medi ambient a Lavern 

26 DE MAIG   

De 9 a 20 h
Eleccions municipals i al 
Parlament Europeu  

CAPS DE SETMANA DE JUNY, 

JULIOL I AGOST     

Mercat del Préssec d’Ordal a 
Sant Pau d’Ordal  

2 I 9 DE JUNY     

Festival EVA a Subirats  

2 DE JUNY    

10.30 h 
Passejades per la terra del 
Préssec d’Ordal 

8 DE JUNY     

Concert “Nits a la Fresca”

15 DE JUNY     

Constitució del nou Ajuntament 

21 DE JUNY     

Presentació del XVI Festival de 
Música a les Vinyes

28, 29 I 30 DE JUNY     

Festa major de Lavern 

26, 27 I 28 D’ABRIL  

Festa major de Can Rossell 

DEL 26 D’ABRIL 

A L’1 DE MAIG   

Festa major de Can Cartró 

27 D’ABRIL    

10.30 h
Passejades per la terra del 
Préssec d’Ordal

17.30 h
Espectacle infantil “Sempre quan 
acabo dic...” de la Companyia 
Jordi Font, al local social de la 
Urbanització Casablanca 

28 D’ABRIL    

De 9 a 20 h
Eleccions generals 

1 DE MAIG    

Aplec del pa i l’empenta al 
Castell de Subirats 

3, 4 I 5 DE MAIG   

Festa major dels Casots 

4 I 5 DE MAIG   

Festa major petita de Lavern  

5 DE MAIG   

Subirats en flor a l’Estació 
Vitivinícola de Lavern   

18.30 h
6ns Premis Castell de Subirats a 
la plaça de l’Ajuntament de Sant 
Pau d’Ordal 

8 DE MAIG   

Ple municipal a l’Ajuntament de 
Subirats 

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

www.subirats.cat



otSubiratsT L’entrevista

Érem tres germans, la Maria era la gran, jo 
el mitjà i el petit, el Jaume, que morí amb 
sis mesos. 

Quan tenia catorze anys, a la mare li van 
detectar un càncer i quatre anys més tard 
va morir. Van ser uns anys durs. La mili la 
vaig fer a Sant Andreu, a Barcelona, i allà 
vaig conèixer l’Angeleta gràcies a un cosí 
seu. Ella és filla de Barcelona. Fa cinquan-
ta-vuit anys que vivim junts.

La relació va començar quan un dia vaig 
anar a Cal Vilardell, una botiga que estava 
a la Via Laietana, a Barcelona, a comprar 
alguna peça de roba (jo ja sabia que ella 
hi treballava) i la vaig convidar a anar a 
casament de la meva germana. Allà li vaig 
demanar si volia sortir amb mi. 

De la guerra no me’n recordo pràctica-
ment de res. A casa anàvem menjant però 
la guerra i la postguerra van ser molt 
dures. Vaig tenir una joventut bastant di-
fícil.

A l’escola anàvem a on hi ha ara la far-
màcia. Tot ho vaig estudiar en castellà. El 
català l’he llegit i l’he après una mica a 
escriure, de gran, llegint els diaris. Recor-
do que un dia, quan jo devia tenir vuit o 
nou anys, va venir un inspector a l’escola 
i davant d’ell el mestre va dir “como bu-
enos españoles, aquí hablaremos el cas-
tellano”. I ara alguns ens diuen que a les 
escoles adoctrinem la canalla... 

De petit era vergonyós i de més gran 
també, i una de les coses que més greu 
em sap és no haver-me atrevit a aprendre 
a ballar, per coses de la vida. 

Em vaig posar a treballar de ben jove i 
treballant moltes hores cada dia i quasi 
tots els dies de la setmana. 

He fet diferents feines, però el que més 
he fet és de pagès i de camioner, fins que 
em vaig jubilar. Poc després, vaig entrar 
de regidor a l’Ajuntament. Vaig ser-hi vuit 
anys. Portava la regidoria de Serveis So-
cials (incloïa la de la Gent Gran) i la regi-
doria d’Agricultura. Han estat dels anys 
bons de la meva vida.

Recordo que en aquells moments es va 
crear la Dinamització de la gent gran des 
de la Diputació de Barcelona, i els mu-
nicipis de Gelida, Sant Llorenç d’Hortons 
i Subirats ens vam agrupar per crear 
aquest servei als nostres municipis. Vam 
començar a organitzar activitats, a fer la 
festa de la gent gran, a fer excursions... 
Des d’aleshores, conec molta gent del 
municipi.

Pere Olivella Massana
També recordo d’aquella època les reu-
nions a Barcelona, i algun viatge com a 
regidor per veure experiències semblants 
que es desenvolupaven a altres punts 
d’Europa. I, especialment, el viatge que 
vaig fer a Nicaragua com a observador in-
ternacional convidat, en la celebració de 
les eleccions al novembre del 2007. (Vull 
subratllar que les despeses dels viatges 
que vam fer anaven a càrrec de cadascú, 
en cap cas a càrrec de l’Ajuntament).

La feina amb la que més he disfrutat ha 
estat la feta mentre era regidor de l’Ajun-
tament, tot i que el moment de celebrar 
les sessions del Ple no m’agradava pas 
gaire.

Quan has estat a l’Ajuntament entens la 
dificultat i la dedicació que hi ha al darre-
re de tots els projectes que es tiren enda-
vant al municipi. 

Sempre m’ha agradat implicar-me en la 
vida social del poble.

Ara estic al Subigran, estic a la Junta des 
de fa un parell d’anys. 

També he estat de la Junta del centru en 
dues etapes diferents i de la Junta del fut-
bol de la U.E. Sant Pau quan es va fundar. 

Encara portes la terra, Pere, o estàs ju-
bilat del tot? 

De jubilat del tot, res. Cada matí vaig a la 
vinya, a l’hort, als arbres fruiters i a les oli-
veres i a la tarda vaig una estona al centru 
a fer la partida o a fer petar la xerrada. Els 
dissabtes no, perquè anem a mercat amb 
la dona. I també fem algun viatge sem-
pre que podem, hem viatjat bastant, ens 
agrada; quan més ho hem fet ha estat ara 
de jubilats, quan hem tingut més temps. I 
així vaig passant la vida...

Et tornaràs a presentar en les properes 
eleccions municipals?

He sortit en totes les llistes municipals 
des que es va fundar el grup d’Esquerra 
al municipi però això no vol dir que em 
torni a presentar. Ja he estat vuit anys de 
regidor. El que sí faria seria col•laborar 
amb l’Ajuntament en alguna activitat 
que s’organitzés relacionada amb la gent 
gran, això sí.

A la vida he passat moments bastant di-
fícils. Se m’han mort de càncer la mare, la 
germana i una filla. La Mercè, la filla, amb 
cinquanta-tres anys, em va deixar bastant 
tocat, la vaig veure a néixer i vaig ser el 
primer que la vaig veure morta. Quan li 
van diagnosticar el càncer li van donar 
nou mesos de vida i en va viure trenta-

tres. Als seus últims dies vaig estar sem-
pre amb ella, dia i nit, al seu costat. Ella 
tenia bastant el meu caràcter, ens ente-
níem molt.

Cops de la vida que et deixen fora de 
joc... 

Sí, perquè hi ha molts casos que tenen 
moltes possibilitats però pel tipus de 
càncer que tenia ella encara ara no hi ha 
solució. Perdre un fill és el pitjor que et 
pot passar. Parem de parlar de les penes.

Però Pere, la mort forma part de la 
vida, sovint no se’n vol parlar, ni se’n 
vol escriure, ni encara menys publi-
car.... però hi és i ha estat una vivència 
que tu has tingut.

A banda de les pèrdues, la vida no m’ha 
anat malament, no em queixo. 

Com veus la situació de Catalunya? 

La veig molt difícil, com en vols sortir 
amb els partits que governen Espanya? 
Alguns ho veuen clar, altres diuen que 
alguns s’han rajat però què vols fer si 
tens el cent cinquanta-cinc a sobre a la 
mínima i anar posant gent a les presons 
no és la solució. Alguns volten pel carrer 
havent fet mal i gent que no ha fet res és 
a la presó per perill de fuga. Si Europa o 
algú no ens ajuda ho tenim difícil. 

De la política catalana no descansaré 
mai. Visca Catalunya lliure!

Pere Olivella Massana, nascut 
a Subirats, el 19 de juliol del 
1936, a la masia La Guàrdia, a 
Sant Pau d’Ordal. Està casat amb 
l’Àngela Sarrion Lopez, l’Angele-
ta, ha tingut dues filles, la Mercè 
i la Yolanda i un fill, el Pere, i és 
avi de l’Aida, el Pol, la Gàlia i la 
Jana. Sempre ha viscut a Subi-
rats, els primers anys a La Guàr-
dia i la resta a Sant Pau.




