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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

Benvolguts veïns i veïnes,

Deixem enrere un mandat i estem a les 
portes d’un nou cicle, aquest 26 de 
maig s’ha votat a Europa i s’ha votat 
als ajuntaments, el més petit dels esta-
ments de la democràcia i el més gran.

La democràcia representativa que es 
produeix als municipis, amb els seus 
defectes, però on es coneixen les perso-
nes, on la ciutadania i els elegibles tenen 
oportunitat de conèixer-se, de debatre i 
de participar, versus la democràcia par-
ticipativa però molt més indirecta que 
es produeix a Europa.  Felicitem el nos-
tre president Carles Puigdemont, que 
ha estat la llista més votada a Catalunya 
i al municipi.

Felicitem els veïns per la seva alta parti-
cipació, heu votat 1.774 veïns d’un cens 
total de 2.371, xifra que representa un 
74,82 % del cens total de la població 
major de 18 anys. Una de les participa-
cions més altes de la comarca i un bon 
símptoma de la vitalitat del municipi.

Al municipi, ara tocarà confeccionar un 
nou equip de govern d’entre tots els re-
gidors escollits i escollir un nou Alcalde. 
La situació del país tots sabem quina és, 
i per això més que mai cal entendre la 
gestió municipal com la gestió del comú 
del municipi de la millor manera, sense 
renunciar als mandats que el poble ca-
talà encomana al Parlament de Catalu-
nya i que l’Ajuntament de Subirats es-
perem que en serà fidel servent.

La política municipal demana acords, 
no es pot fer contra ningú i demana 
consens i el màxim comú dels diferents 
programes que caldrà portar a la pràc-
tica; esperem que la feina feta serveixi, 
que les diferents participacions i pro-
grames electorals donin com a resultat 
un pla de mandat  veraç.  Però les dife-
rents veritats de cada programa han de 
sumar honestedat, sinceritat, franquesa, 
justícia i sobretot anar acompanyats de 
sostenibilitat econòmica, ambiental i 
donant compliment a la legalitat vigent.

És el moment d’agrair la feina feta pels 
regidors de tots els grups, amb els seus 
encerts i desencerts, especialment dels 
regidors i regidores que no continua-
ran i que des del govern i oposició han 
treballat per l’interès municipal, deixant 

molta feina feta i bona gestió. L’equip 
de govern d’un ajuntament té el mandat 
de portar la direcció, però l’oposició té 
l’obligació i el deure moral de corregir 
allò que es fa malament, en tot moment, 
a partir dels mecanismes i instruments 
que existeixen.

Cal agrair, doncs, un cop més, la feina 
feta per tots aquest regidors i regido-
res, els anys de dedicació al municipi, 
les hores que han pres a la família i a 
les seves aficions. Han fet molta  feina, 
molta realitzada i materialitzada en 
anys anteriors, però hi ha molts temes, 
coms els carrers de Sant Pau, la plaça 
de Lavern,  la travessera de Can Cartró, 
l’ascensor de la passera d’Ordal, els box 
de música a Sant Pau, els treballs als 
jaciments arqueològics, entre altres, que 
no estan  acabats, però que ja es van 
deixar programats, a punt d’executar, en 
execució i molts, totalment finançats.

Han fet possible aprovar pressupostos 
socials per cohesionar més el municipi, 
ajudar els ateneus, les entitats espor-
tives, culturals i socials, i participar en 
una bona gestió econòmica i sostenible 
del municipi.

Cal recordar, també, que ha estat el 
primer consistori de Subirats on hi ha 
hagut més regidores (6) que regidors 
(5), que ha marcat tendència en políti-
ques d’igualtat i que, de ben segur, serà 
recordat i deixa llegat. Hem passat de 
tenir tres dones alcaldables en les últi-
mes eleccions municipals a no tenir-ne 
cap, i és  una crítica a totes les forma-
cions.

Per acabar, la darrera revista no es va 
poder confeccionar com hauríem vol-
gut, donat que estàvem en campanya 
de les eleccions a les Corts  espanyoles 
i Senat, i no va sortir amb els continguts 
desitjables per no entrar en cap moment 
en contradicció amb la llei electoral.

Sense més, vull recordar-vos que tots 
els regidors i regidores  de l’Ajunta-
ment, restem a la vostra disposició per 
atendre les vostres consultes o comen-
taris. Bon inici de mandat a tothom, i 
desitjo poder sumar confiances per con-
tinuar d’Alcalde.

Pere Pons i Vendrell
Alcalde
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Notícies / Governació

Regidoria de 
Goverrnació

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc el diumenge 
5 de maig passat, a la Plaça de l’Ajuntament de Sant Pau 
d’Ordal.

Un any més, l’Ajuntament de Subirats celebra els 6ns 
PREMIS CASTELL DE SUBIRATS, uns guardons que neixen 
l’any 2014 amb la voluntat de reconèixer les persones, col-
lectius, entitats i societats que es distingeixen pels seus 
triomfs, aportacions a la vida col·lectiva o que traspassen 
amb el seu bon treball les fronteres locals, així com aquells 
que divulguen el nom, la història i la vida del municipi. 

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

L’acte es va iniciar amb l’actuació de Jaume Arnella, i segui-
dament va tenir lloc l’entrega dels premis als guardonats 
d’aquesta edició:

-  Sr. Isidre Ros Soler, a títol pòstum, per la seva contri-
bució al món associatiu cultural i a la recuperació del 
folklore popular al nucli d'Ordal, al municipi de Subirats 
i a la nostra comarca.

-  Sr. Jaume Ràfols Fontanals, alcalde de Subirats i a tot 
el consistori elegit democràticament el dia 3 d'abril de 
1979 després de 40 anys de règim feixista.

6ns Premis Castell de Subirats

Reunió de la DO a Subirats
El Consell Regulador de la DO Penedès va 
celebrar, el 16 d’abril passat, una sessió a 
la Sala del Mil·liari del Castell de Subirats. 
L’alcalde, Pere Pons, els va donar la benvin-
guda i els va acompanyar durant la sessió 
en la qual Josep M. Albet, enòleg i propietari 
del celler Albet i Noya a Subirats, posa punt 
i final a la seva tasca com a president de la 
DO Penedès.

La DO Penedès engloba diversos produc-
tors i viticultors del municipi de Subirats i és 
una entitat amb força arrelament a la terra 
i al vi; aquests dos ítems comporten cap a 
l’Ajuntament una voluntat de col·laboració i 
de creació de sinergies amb la DO Penedès 
i, per aquest motiu, es va vincular la celebra-
ció d’aquest acte al municipi, mitjançant el 
Castell com a emblema de Subirats. La col-
laboració amb la DO Penedès segueix sent 
contínua i fluïda amb l’Ajuntament.
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RESULTATS ELECCIONS EUROPEES A SUBIRATS 
 

Pel que fa a les eleccions europees, Junts per Catalunya ha obtingut el 48,62% dels vots, seguit d’ERC 
amb el 30,73%. La tercera força més votada ha estat el PSC amb el 7,22% dels vots. 

La participació ha estat del 73,80%. 

 

 

 

 

 

Governació

Junts per Subirats guanya les eleccions 
amb 5 regidors

Junts per Subirats s’ha imposat als comicis amb un 32% dels vots i tindrà 5 regidors al consistori. El segon 
lloc l’ocuparà ERC, amb 3 representants. En tercera posició ha quedat ApS-CUP, amb 2 regidors, seguit del PSC 
que en tindrà 1.

La participació ha estat del 74,82%.

JuntsxSubirats - 5 regidors

ERC - 3 regidors

Aps-CUP - 2 regidors

PSC - 1 regidor

RESULTATS ELECCIONS EUROPEES A SUBIRATS

Pel que fa a les eleccions europees, Junts per Catalunya ha obtingut el 48,62% dels vots, seguit d’ERC amb el 
30,73%. La tercera força més votada ha estat el PSC amb el 7,22% dels vots.

La participació ha estat del 73,80%.
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Pel que fa a les eleccions europees, Junts per Catalunya ha obtingut el 48,62% dels vots, seguit d’ERC 
amb el 30,73%. La tercera força més votada ha estat el PSC amb el 7,22% dels vots. 

La participació ha estat del 73,80%. 
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Governació / Territori

L’Organisme de Gestió Tributària 
ha posat en marxa el nou servei 

de cita prèvia 

Amb la finalitat de millorar l’atenció presencial als 
ciutadans i ciutadanes en les seves oficines, l’ORGT 
ha decidit establir de forma obligatòria, el servei de 
cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que 
habitualment requereixen els contribuents.

Aquest nou servei s’implanta ara que ja és possible re-
alitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica 
d’aquest organisme, fet que permet que el ciutadà no 

s’hagi de traslladar a les seves oficines i tingui plena 
llibertat per fer qualsevol tràmit de manera electròni-
ca a qualsevol hora, tots els dies de l’any, cosa que 
significa un servei total als contribuents amb caràcter 
de disponibilitat 24x7x365.

Al web de l’Ajuntament de Subirats, trobareu l’accés 
directe per a realitzar el tràmit de petició de cita prè-
via: https://ortg.cat/cites

Regidoria 
d’Hisenda

Condicionament del despatx del local 
social de la urbanització de Casablanca 

El local social de Casablanca disposa de dues sales 
grans, una a la planta superior i l’altra a la inferior. La 
sala de la planta inferior disposava d’un despatx annex, 
comunicat amb una porta i una finestra interiors.

La regidoria de Joventut ha millorat les condicions de 
confort d’aquest despatx per tal que pugui ser usat 
amb regularitat pels joves veïns de la urbanització a 
través del servei de Joventut del municipi.

S’ha realitzat l’aïllament tèrmic de les parets ex-
teriors, una instal·lació de climatització d’aire fred 
i aire calent, i s’ha canviat la fusteria per tal de 
poder accedir a l’espai directament des de l’ex-
terior, de forma independent de la resta de sales 
de l’edifici.

El cost d’aquestes actuacions ha estat de 
6.500€.

Regidoria 
Planificació 
del Territori i 
Obres



7

juny 201981Territori

Millora de la pavimentació dels carrers 
del poble de Ca l’Avi

Durant el mes de març d’enguany s’han realitzat les 
obres de millora de la pavimentació asfàltica dels car-
rers del poble de Ca l’Avi. Les obres han consistit a 
afegir una capa asfàltica damunt de la base actual, 
després de rebaixar la franja que toca a les voreres, 
per tal que l’asfalt no hi quedi per sobre. També s’han 
arranjat diversos trams de vorera que es trobaven en 
mal estat. A la cruïlla de la plaça de Sant Joan la su-
perfície de l’asfalt s’ha pintat i té una textura similar a 
la dels llambordins.

Prèviament a aquesta millora de pavimentació, s’ha 
connectat a la xarxa de sanejament del poble la con-
ducció de desguàs que prové de la nova pista polies-
portiva, cosa que permetrà utilitzar el mòdul prefabri-
cat com a vestuari o servei higiènic.

Durant els primers mesos del 2019 s’ha aprovat el 
projecte i s’ha fet la licitació de les obres. El cost de les 
obres ha estat de 50.400€.

Actuacions a la xarxa de distribució 
d’aigua (any 2018)

Durant l’any 2018 s’han continuat realitzant millores 
per la renovació de la xarxa de distribució d’aigua en 
alta de Subirats, per substituir canonades antigues 
que ja presenten molts problemes, per noves cano-
nades.

A principi d’any, es van substituir uns 200 m de ca-
nonada de polietilè de 180 mm, per canonada de 
fosa dúctil de 150 mm, a la sortida de la impulsió 
entre el dipòsit d’Els Casots al dipòsit de Can Rossell. 

A final d’any, s’han iniciat les obres de substitució 
d’un altre tram de 100 m d’aquesta canonada d’im-
pulsió, al nucli de Can Rossell (el tram que creua el 
torrent de Can Rossell, a l’entrada d’aquest nucli). 
També es substitueix la canonada existent de polie-
tilè de 180 mm per canonada de fosa dúctil de 150 
mm. Al mateix temps, s’aprofita l’actuació per subs-
tituir en paral·lel 100 m de la canonada que porta 
aigua a la Urbanització Can Rossell (polietilè de 90 
mm, molt antic i en mal estat, per canonada de fosa 

dúctil de 100 mm). Aquesta actuació s’ha contra-
ctat per un preu de 43.471,11 euros + IVA, total, 
52.600,04 euros.

Amb aquestes dues actuacions per a les quals s’ha 
obtingut subvenció de la Diputació de Barcelona, 
en el programa de millora de xarxes de distribu-
ció d’aigua, s’eliminen dos trams de canonada molt 
conflictius, amb moltes avaries i notables fuites 
d’aigua.

Altres actuacions realitzades durant el passat any 
2018, en aquesta mateixa canonada d’impulsió:

- Substitució de dues ventoses

-  Substitució de la vàlvula reductora de pressió per al 
nucli de Can Rossell

I, en la canonada d’abastament a la Urbanització de 
Can Rossell
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Territori

Millora de la pista poliesportiva de Sant Pau d’Ordal

L’obra de millora de la pista poliesportiva de Sant Pau 
d’Ordal s’ha realitzat a principi d’aquest any. El nivell 
d’acabat del paviment una vegada rehabilitat és variable, 
però en alguns punts ha estat força per damunt del nivell 
del paviment anterior. Aquest fet s’ha solucionat terraple-
nant l’entorn de la pista, de manera que s’ha eliminat el 
desnivellat.

El paviment rehabilitat és uniforme i té les característiques 
adequades per a una pista poliesportiva d’exterior a cel 
obert. Amb la rehabilitació s’ha incrementat el pendent de 
la pista, sense superar el 1,5%, de manera que el desguàs 
d’aigua de pluja es produeix més ràpidament i no s’estan-
ca en el seu interior.

Les baranes que se situaran en ambdós laterals longitudi-
nals aniran ancorades a la base de formigó i disposaran de 
suficients portes per als usuaris i per al material esportiu 
que calgui reservar a l’exterior de la pista.

El cost de les obres de pavimentació han estat de 36.600€ 
i el cost de la instal·lació de les baranes és de 15.000€.

Segona fase d’obres d’adequació de la zona comunitària 
de la urbanització Can Rossell

La primera fase d’obres va con-
sistir en una pavimentació per 
al joc esportiu, terraplenat i 
anivellació del terreny, i millora 
de l’accés a l’esplanada inferior 
des dels carrers que l’envolten.

La segona fase d’obres consis-
teix en la millora de l’esplana-
da superior i de la zona dels 
contenidors de residus. L’es-
planada quedarà anivellada i 
amb una barana de protecció al 
voltant. La zona de residus es 
reconstruirà per a facilitar l’ús 
dels contenidors i la neteja de 
la instal·lació en general.

Les obres van començar a mit-
jan maig i és previst que s’aca-
bin durant la primera quinze-
na de juliol, abans de la Festa 
Major de la urbanització.

El pressupost de les obres cor-
responents a la segona fase as-
cendeix a 42.400.-€.
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Condicionament de la zona paleontològica dels Casots

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont realit-
zarà les tasques d’excavació al llarg de dues setmanes del 
mes de juliol d’enguany al jaciment paleontològic dels Ca-
sots. 

El municipi disposa de dos jaciments a la vora dels Casots, 
situats molt a prop l’un de l’altre, al turó anomenat El Pujol 
d’en Figueres, situat davant del Castell de Subirats. El ja-
ciment paleontològic es troba situat a la part inferior del 
turó, i el jaciment ibèric (arqueològic) es troba situat a la 
part superior.

Pel que fa al jaciment paleontològic, a banda de les actua-
cions enumerades a la revista núm.78, també s’han millo-
rat els camins d’accés als recintes d’excavació i a l’exterior 
del recinte tancat s’han instal·lat uns panells amb informa-
ció gràfica i escrita relacionada amb el jaciment, col·locats 
sobre diversos volums cúbics d’acer oxidat i una petita 
zona de descans.

També s’ha pintat l’exterior dels coberts de xapa existents 
i millorat el paviment d’un d’ells. El cost de totes aquestes 
actuacions ha estat de 34.000€.

Urbanització i adquisició de terrenys 
de la plaça del Centre de Lavern

El Ple de la Corporació del dia 20 de febrer de 2019 va 
aprovar el projecte d’urbanització de la Plaça Nova de La-
vern i vials adjacents. Anteriorment, el dia 18 de maig de 
2018, s’havia aprovat un projecte, però aquest s’ha modifi-
cat per a incloure els carrers que limiten amb la plaça i per 
a millorar l’ordenació. 
L’obra consisteix en la creació d’una plaça al costat de l’Ate-
neu de Lavern oposat al de la plaça que existeix. Aquesta 
plaça contempla una esplanada pavimentada per a activitats 
diverses, un espai de jocs per als infants, una zona d’escena-
ri i un espai arbrat entre la zona de jocs i la zona d’activitats.

Per a poder materialitzar el projecte, ha estat necessari ad-
quirir els terrenys sobre els quals es realitzaran les obres, 

que en aquest cas corresponen a quatre propietats dife-
rents. En el mateix ple del dia 20 de febrer es va aprovar 
inicialment la relació valorada d’aquests terrenys i el dia 20 
de maig de 2019 es van signar les actes d’ocupació. En 
aquests moments s’ha aprovat inicialment l’expedient de se-
gregació de les finques per a poder inscriure els terrenys al 
Registre de la propietat.

Seguint amb la tramitació corresponent, el dia 8 de maig de 
2019 es va aprovar un plec de clàusules per a la licitació de 
l’obra, el qual s’ha fet públic perquè les empreses interessa-
des puguin presentar ofertes per a l’execució de l’obra. Una 
vegada escollida l’empresa que faci l’oferta més avantatjosa 
es podran iniciar els treballs. 
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Reurbanització de la travessera urbana 
de Sant Pau d’Ordal

El dia 30 de gener de 2019 el Ple de la Corporació 
va aprovar el Plec de clàusules administratives per a 
la reurbanització de la travessera urbana a Sant Pau 
d’Ordal.

El pressupost de les obres puja a la quantitat de 
681.290,12 €, dels quals 435.215,70 seran finan-
çat per la Diputació de Barcelona, 161.902,44 € per 
l’Ajuntament de Subirats amb fons propis i 84.171,98 
€ per contribucions especials a aplicar als veïns afec-
tats.

En el mateix Ple es va aprovar la imposició i ordenació 
de les contribucions especials corresponent a l’obra i es 
va obrir un període d’exposició pública durant el qual 
els veïns afectats podien presentar al·legacions. S’han 
presentat 6 al·legacions, de les quals algunes s’han ac-

ceptat i altres no, la qual cosa ha portat a un ajust en les 
quantitats  a liquidar pels veïns.

A la licitació de l’obra es van presentar nou empreses, 
de les quals la unió temporal de les empreses “Contra-
tas Vilor SL” i “Actividades de Infraestructuras Públicas y 
Conservación SL”, va fer l’oferta més avantatjosa i és a 
la que li correspon l’execució dels treballs.

Pel fet que els treballs s’executen al centre del poble, 
es van exigir  a les empreses licitadores, la inclusió de 
mesures per a minimitzar el més possible les molèsties 
als veïns (sorolls, passos, circulació, etc.), de les quals 
es farà un seguiment acurat. També un grup de veïns 
ha demanat de seguir el desenvolupament dels treballs, 
motiu pel qual s’informarà en tot moment i s’establiran 
mecanismes de participació.

Condicionament acústic de dos box d’assaig 
musical al magatzem municipal

L’Ajuntament de Subirats, l’any 2016, va encarregar un es-
tudi acústic per crear dos cambres d’assaig musical a la se-
gona planta de l’equipament municipal denominat El Taller.

A partir de les conclusions del l’estudi, es va generar una 
proposta de condicionament acústic de l’espai i es va sol-
licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per poder 
finançar parcialment el cost de les obres de condiciona-
ment. 

Al primer trimestre d’enguany, s’ha iniciat les feines de 
condicionament, amb el concurs de la brigada municipal 
per l’execució de la solera i resta de feines preparatòries i 
la contractació d’una empresa local per al tancament de les 
dues cambres d’assaig musical.

L’obra bàsicament consisteix en la creació de dues cambres 
que es formen dintre de la segona planta de l’edifici ob-
jecte de la intervenció. Aquest nou tancament es fixa als ja 
existents mitjançant sistemes d’amortiguadors que eviten 
la propagació del so a través dels seus elements. L’aï-
llament el conferirà el sistema de capes que formen els 
tancaments i el sostre, bàsicament formades per plaques 
de cartró guix, làmines bituminoses i plafons de llana de 
roca. Així mateix es recobrirà el sostre interior de les cam-
bres mitjançant plaques absorbents per millorar les con-
dicions acústiques interiors.

Es preveu que podrien entrar en funcionament a primers 
de setembre.
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Projecte per la instal·lació d’ascensor 
a la passarel·la d’Ordal

L’any 2015 es van executar les obres de reforç de la 
passarel·la d’Ordal. El projecte redactat contemplava 
aquest reforç i el condicionament dels accessos per tal 
de poder fer accessible la passarel·la a persones amb 
mobilitat reduïda, mitjançant la construcció d’un conjunt 
de rampes. Aquesta segona fase no es va poder dur a 
terme per manca de finançament, tot i que es van tenir 
diferents reunions amb els responsables de la gestió de 
la carretera.

Posteriorment, s’ha plantejat una alternativa a la cons-
trucció de les rampes consistent en la instal·lació d’un 
ascensor. Després d’un estudi previ per veure’n la viabi-
litat, s’ha redactat un projecte amb les característiques 
de la instal·lació i una estimació del cost d’aquesta obra 
en comparació amb la de construcció de les rampes.

L’alternativa de l’ascensor respecte a les rampes és que 
ocupa menys espai de la plaça de l’Ateneu, que s’hi pot 
accedir des del nivell de la carretera (amb les rampes 
calia pujar primer a la plaça a través del lateral de la 
plaça de l’Ateneu) i que, segons el projecte redactat, és 
una opció més econòmica.

Els terrenys sobre els quals se’n preveu la instal·lació 
són de propietat de l’Ateneu Ordalenc, tot i que hi ha 
registrat un dret de pas a favor de l’Ajuntament de Subi-
rats per accedir a la passarel·la.

Millora visual de les àrees de contenidors

Durant el mes de maig s’han finalitzat els treballs per 
instal·lar tanques de fusta en diverses àrees de conte-
nidors. Amb aquesta iniciativa es pretén millorar el pai-
satge urbà i delimitar i protegir aquestes àrees. Aquesta 
iniciativa, conjunta de les Àrees de Territori i Medi Am-
bient, permet endreçar els punts de recollida de residus 
del municipi amb una primera instal·lació en diversos 
indrets del municipi. 

El tancament de les illes de contenidors respon a la 
voluntat de tenir cura de la imatge del municipi i crear 
un municipi més sostenible i visualment més agradable.

En concret, les tanques s’han instal·lat a les àrees 
de contenidors situades als indrets següents:

- Can Rovira

-  Urbanització Casablanca; carrer Hernández, 
Senyoret, Sant Sadurní, i Moreres

- Ordal, carrer Passadaines

- Sant Pau d’Ordal

- Cantallops
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Expropiacions Via Augusta

La nova rotonda viària estarà situada a prop de l’estació de 
Lavern, a la cruïlla abans d’entrar al túnel sota l’autopista, 
venint de Lavern en direcció Can Bas.
Les obres de construcció s’han adjudicat mitjançant dos lots 
a dues empreses diferents. El lot núm.1 corresponent a Cons-
truccions F. Munné SA i el lot núm. 2 corresponent a Givasa 
SA. També s’han assignat els corresponents tècnics per a di-
rigir l’execució de les obres.
En el mes de març d’enguany, s’han signat les actes d’ocupa-
ció dels terrenys necessaris per a la rontonda, però també per 
al dipòsit de materials i maquinària necessària.
Per a l’execució de les obres, cal realitzar diverses fases que 
comportaran variacions en la regulació del trànsit de vehi-
cles a través d’aquesta cruïlla. S’estima que la duració de les 
obres serà de mig any.
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4.3 Fase 1 

La primera fase de les obres consisteix en la construcció de la part de l’anell viari que queda fora de l’actual 
carretera. Es restringirà la velocitat en les tres direccions d’accés a la intersecció reduint-la i fixant-la en 30 
Km/h. Es suprimirà el carril d’espera de la intersecció passant a esser un carril de circulació en la fase 
d’obres. Els moviments per utilitzar l’ intersecció es realitzaran directament des de el carril de circulació, ja 
que la velocitat es suficientment reduïda per la realització de les maniobres necessàries. En cas de no esser 
suficient es col·locarà un reforç de senyalització amb personal de l’obra per a la regulació del trànsit a valorar 
per la DO. 

Es realitzaran les cales corresponents per a la localització de serveis i la fibra òptica del gasoducte amb la 
supervisió del personal de la companyia. Es realitzarà la descubrició de la canalització de gas existent amb la 
major cura possible i seguint les indicacions del personal de la companyia. Un cop descoberta es procedirà a 
realitzar la protecció de la canonada seguint les indicacions del annex de serveis afectats i/o les indicacions 
del personal de la companyia desplaçat a obra. 

Es realitzarà l’estintolament i el mur d’escullera i l’estesa de la plataforma així com les capes base i intermèdia 
de la mescla bituminosa. 

4.4 Fase 2 

En aquesta fase la intersecció en T es reproduirà però reduint-la a la mínima expressió en l’actual zona 
d’incorporació de la BV-2429 a la BV-2428 i utilitzant la part de l’anell ja construïda per a realitzar la circulació 
durant la fase de les obres. Per a realitzar aquests desviaments prèviament s’hauran enderrocat i formigonat 
les illetes per garantir la circulació per sobre de les mateixes sense interferències amb el trànsit rodat. 

Es realitzaran en aquesta fase l’anell central i les actuacions sobre el paviment de la zona ocupada per les 
obres situades al nord-oest del projecte sense actuar en la carretera BV-2429 en direcció Sant Sebastià dels 
Gorgs. 

Es planteja una intersecció en T per l’accés a la depuradora que es mantindrà per la següent fase, 
considerant que el trànsit pel camí es de caràcter residual. 

Es realitzarà l’estesa de les capes de mescla bituminosa a excepció de la capa de trànsit com en el cas 
anterior. 

Les zones d’obres s’han plantejat per  a garantir l’entrada i sortida de vehicles per ambdues carreteres i 
l’accés a la carretera de tots els usuaris independentment de la direcció de procedència i destí. 

El projecte del Sender de la Via Augus-
ta és una actuació del Consell Comarcal 
en col·laboració amb els ajuntaments, 
per on transcorre l’itinerari que procu-
ra posar en valor el patrimoni cultural i 
material del Penedès, així com el paisat-
ge i els valors socials d’aquesta terra.
El projecte serà un element d’atracció 
del turisme de qualitat que s’interessa 
pels valors esmentats abans. El projecte 
senyalitza un itinerari per camins rurals 
que enllaça llocs d’interès cultural, al-
guns pobles i les principals viles de la 
comarca, tot resseguint el territori pel 
qual fa més de 1500 anys va transcór-
rer la famosa calçada romana.
L’estació de ferrocarril de Lavern-Subi-
rats s’ha convertit en la porta d’entrada 
i sortida dels visitants que provenen 
de les dues regions metropolitanes 
de Barcelona i Tarragona. A l’estació 
s’ubica el centre d’atenció als visitants 
i un equipament turístic. Per aquesta 
raó és imprescindible que la connexió 
d’aquests equipaments amb la xarxa 
de camins municipal es faci efectiva i 

sigui completa. En el tram dins del mu-
nicipi de Subirats, cal realitzar un tram 
d’enllaç entre el camí de Sant Pere de 
Lavern i el recinte de l’estació de fer-
rocarril. La millora efectuada el 2017 a 
les andanes de l’estació permet creuar 
d’una banda a l’altra de la doble via del 
ferrocarril mitjançant un túnel soterrat, 
segur i accessible, per a persones amb 
mobilitat reduïda. Entre Sant Pere de 
Lavern i Can Batista, és necessari utilit-
zar un antic pas que passa pel costat de 
la Masia de Ca l’Artigues, creua la Riera 
Lavernó mitjançant un gual formigonat, 
i després enllaça amb el camí asfaltat 
que uneix la carretera BV-2429 amb 
Can Batista.
Els Plens del dia 6 de març i del dia 15 
de maig de 2019 han aprovat realit-
zar aquests trams d’enllaç de camins, 
declarant l’interès públic de l’actuació 
i iniciant l’expropiació dels terrenys 
prèviament a realitzar les obres de 
millora que siguin necessàries. El cost 
de l’expropiació dels terrenys és de 
12.000.-€.

Inici de les obres de la rotonda a la cruïlla entre les 
carreteres BV-2429 i BV-2428  
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Vegi el dors >

OBSEQUI:

3 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

(60 bosses)

El diumenge 12 de maig passat, va 
tenir lloc la 8a edició de la Festa 
del Medi Ambient, al nucli de La-
vern. Els visitants van poder gaudir 
d’estands informatius, molts tallers 
infantils i familiars, productes arte-
sans i ecològics i de proximitat, un 
mercat de segona mà, espectacles, 
jocs de gran format, exposicions 
de treballs escolars...

Hi va haver molta participació 
d’estands i molts visitants (cente-
nars de persones van visitar-nos al 
llarg de tot el matí, amb molt de 

moviment de gent constantment). 
Per aquest motiu creiem que va ser 
un èxit.

Voldríem expressar el nostre més 
sincer agraïment a tots els que 
van participar a la Festa del Medi 
Ambient (estands, talleristes, pa-
radistes del mercat de 2a mà, 
alumnat i professorat de les es-
coles...), i evidentment 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 tre-
ballant en aquesta línia. S’accep-
ten suggeriments i comentaris per 
tal de millorar-la.

 

Regidoria 
de Medi 
Ambient

Festa del Medi Ambient
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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 Spar (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 30 d’agost de 2019)

Autocompostatge



Subirats porta a terme una campanya contínua de fo-
ment de l’autocompostatge domèstic des de fa anys. 

Els objectius són:

- Aconseguir que les restes orgàniques siguin segrega-
des i reciclades als punts on són generades.

- Evitar la recollida i el transport de part de les restes 
orgàniques, reduint-ne els costos econòmics i ambien-
tals associats.

- Divulgar i promoure el compostatge domèstic, for-
mant i involucrant els participants de la campanya per 
tal que actuïn com a agents i promotors de l’activitat 
del compostatge.

Actualment hi ha més de 100 famílies a Subirats que 
fan compostatge. 

L’autocompostatge, a més, comporta els següents 
avantatges per als ciutadans:

- Comoditat en el tractament de les restes orgàniques 
de la llar, tant pel que fa a restes vegetals de poda o de 
jardí, com restes de menjar.

- Participació ciutadana en la cura del medi ambient.

- Autoproveïment de compost de qualitat, amb el con-
següent estalvi en la compra d’adobs químics.

- Estalvi en la compra de bosses compostables.

- Reducció en la taxa d’escombraries.

Periòdicament s’organitzen tallers per a totes les per-
sones interessades i es reparteixen compostadors. Els 
participants adopten uns compromisos, firmen un con-
veni i actualment abonen la quantitat de 40€ pel pack 
de material (l’Ajuntament subvenciona la resta del cost 
que representa).

Durant la pròxima tardor (un dissabte al matí) es rea-
litzarà un nou taller d’autocompostatge. Qui hi estigui 
interessat o interessada pot inscriure’s trucant a l’Ajun-
tament (telèfon 93 899 30 11) o enviant un correu 
electrònic a mediambient@subirats.cat. Les places són 
limitades.
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Enjardinament a diversos llocs del municipi

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

- Aromàtiques i moreres a l’escola de Lavern

- Moreres a la zona de l’estació de Lavern

- Arbusts al voltant de la pista de Ca l’Avi

- Diverses plantes al Parc d’Ordal

A més a més, s’ha dut a terme l’adequació paisatgística de 
la zona verda del polígon de Can Bas.

S’han plantat arbusts i petits arbres (cirerers d’arboç, mar-
fulls, llentiscles, boixos, i llorers...), que han estat comple-
mentats per arbres de major port.

Així doncs, s’ha plantat  planta autòctona (pròpia de la 
zona, i amb baixes necessitats hídriques per al seu mante-
niment, per tal que pugui resistir bé les condicions que té 
aquella zona). Concretament s’ha optat per alzines i roures 
(combinant arbres caducifolis amb arbres de fulla perenne).

Manteniment franges de protecció contra incendis
La normativa obliga a tenir neta de vege-
tació seca i molt aclarida una franja de 25 
metres al voltant de totes les edificacions 
situades a menys de 500 metres de zona 
forestal. Es tracta de tenir una franja de 
protecció perimetral de com a mínim 25 
metres d’amplada amb la vegetació arbò-
ria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat.

És per aquest motiu que, periòdicament, 
cada 2-3 anys, es va realitzant el mante-
niment de les diferents franges que tenim 
al municipi. Concretament, durant els 
mesos de maig-juny es realitza el man-
teniment de la franja de protecció contra 
incendis de la urbanització Can Rossell.

El cost total és d’uns 12.000€, i el fi-
nançament d’aquesta actuació es realit-
za majoritàriament amb fons propis de 
l’Ajuntament, i una part a través d’una 
subvenció de la Generalitat. Els treballs 
són realitzats per l’empresa SERFO-ESMI, 
SL, i la direcció facultativa i la coordinació 
de seguretat i salut per part de l’empresa 
AdEdMa.
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Més de 300 persones al servei d’informació 
per WhatsApp 

L’any passat, l’Ajuntament de Subirats va posar en 
funcionament el servei d’informació per WhatsApp. 
Des d’aleshores ja són més de 300 les persones do-
nades d’alta. 

L'objectiu del servei és comunicar-se amb els veïns 
i veïnes del municipi d'una manera ràpida i propera. 
Els missatges que s’envien són, principalment, sobre 
temes relacionats amb l’agenda d’actes, els serveis 
públics, subvencions, bonificacions, convocatòries, in-
cidències o altres temes d’interès general.  

El servei és unidireccional i els usuaris no poden 
interactuar 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 pàgi-
na 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 di-
rigir-vos a l’Ajuntament en l’horari d’atenció al pú-
blic.

L’aposta ferma de l’Ajuntament per la transparència, la informació, la comunicació 2.0 i l’apropament als veïns 
i veïnes de tota l’actualitat municipal s’ha traduït en un notable increment de la presència del consistori a les 
xarxes socials.

Actualment, l’Ajuntament de Subirats compta amb perfils corporatius a Facebook i Twitter amb l’objectiu de 
comunicar tots aquells temes que resulten d’interès general per als ciutadans i ciutadanes. 

Facebook: https://www.facebook.com/AjuntamentSubirats

En el cas de Facebook, ja són més de 500 els seguidors que diàriament poden seguir l’actualitat municipal amb 
els enllaços als articles que es publiquen al web corporatiu i a altres informacions d’interès que es publiquen 
al perfil. 

Twitter: https://twitter.com/Aj_Subirats

La xarxa de missatgeria instantània Twitter té gairebé 900 seguidors que segueixen dia a dia l’actualitat muni-
cipal. Aquí s’hi enllacen les notícies un cop es publiquen al web municipal. 

A banda de Facebook i Twitter, l’Ajuntament té un canal a YouTube i una galeria de fotos a Flickr. S’hi pot ac-
cedir a través del web municipal www.subirats.cat

Regidoria
de Comunicació

L’Ajuntament i les xarxes socials
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Regidoria 
de Serveis 
Comunitaris
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Èxit de participació a la 1a edició de 
la cursa/caminada de la Dona del 

municipi de Subirats 
(Camina, corre o fes de voluntària)

Amb motiu del Dia internacional de les Dones, el diu-
menge 10 de març passat, es va celebrar  la 1a Cursa /
caminada de la dona de Subirats.

Gran èxit de participació en aquesta primera edició, 
amb les inscripcions tancades a  250 participants, en 
un  recorregut de 5 quilòmetres per camins i corriols  
d’Ordal.

La jornada va finalitzar amb una sessió d’aeròbic i 
d’estiraments, realitzada per l’Anna Cuscó.

Volem agrair la col·laboració dels ADF Subirats, a Pro-
tecció Civil i a totes les voluntàries i voluntaris que van 
col·laborar desinteressadament.

Aquesta ha estat la 1a Cursa/Caminada que es celebra 
a Subirats amb motiu del 8 de Març.

La inscripció va ser gratuïta i es va regalar una samar-
reta amb un logo, realitzat per a l’ocasió per l’ordalen-
ca Rosa Codina.

Esperem que aquesta primera cursa, realitzada amb 
la col·laboració de les regidories d’Esports i Igualtat, 
sigui un primer pas per a la consolidació d’un dels 
esdeveniments esportius del municipi.

Regidoria 
d’Esports
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         Cursets de natació  i aiguagim a les piscines 
de subirats  2019

Com cada estiu tornen els cursets de natació i aigua-
gim a les piscines de Subirats. Aquesta temporada, 
com a novetat, oferim cursets de natació de perfeccio-
nament d’adults a la piscina d’Ordal. 
A Sant Pau d’Ordal, els cursets comencen dilluns 1 de 
juliol  i finalitzaran dissabte 27 de juliol, amb la festa 

de cloenda, i a Ordal els cursos s’iniciaran el dilluns 8 
de juliol i finalitzaran el dissabte 3 d’agost, coincidint 
amb la Festa Major. 
Podeu trobar els fulls d’inscripció a les piscines muni-
cipals, a l’Ajuntament, les escoles  i al web de l’Ajunta-
ment http://www.subirats.cat/

Horaris d’estiu piscines municipals de Subirats 2019 

El divendres 14 de juny, encetem una nova temporada de bany a les dues piscines municipals de Subirats, que 
romandran obertes fins al diumenge 8 de setembre.

• Horari de bany: d’11h a 20h (del 2 al 8 de setembre d’11.00 a 18.00h)

COST DE LES ENTRADES I ABONAMENTS:

- Entrada d’un dia, infantils de 5 a 15 anys, 3,20€ i adults de 16 a 64 anys, 4,20€. 
- Vals de 10 entrades, infantils 26€ i adults 32€.
- Abonaments per a tota la temporada, Infantils 40€ i adults 44€.
Els menors de 5 anys i majors de 65 anys tenen l'entrada gratuïta*
*Per gaudir de l’entrada és imprescindible acreditar la condició.

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

Els abonaments són unipersonals i intransferibles i seran vàlids per a qualsevol de les dues piscines municipals.

Del 14 de juny al 8 de setembre 

Horari de bany d’11.00 a 20.00h

*Del 2 al 8 de setembre, l’horari de bany serà  d’11.00 a 18.00h     

 Preus Intantils (de 5 a 15 anys) Adults (de 16 a 64 anys)

 Entrada 1 dia 3.20€ 4.20€

 Vals de 10 entrades 26€ 32€

Abonament tota la temporada 40€ 44€

Subirats participa al torneig futbol 7 infantil 2019
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 Sant Sa-
durní d’Anoia, el cap de setmana del 29 i 30 de juny.

Aquest any, Subirats participa amb una selecció de 
nens i nenes del municipi nascuts els anys 2005 i 
2006.
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El comerç electrònic 
va guanyant terreny 
al comerç tradicio-
nal i cada cop més 
persones s’inicien 
en aquesta moda-
litat de compra de 
productes o ser-
veis. Però, coneixeu 
realment els vos-
tres drets? Fem un 
repàs!

El dret d’informa-
ció en les compres 
per Internet supleix 
el fet de no veure directament el producte o servei. Per 
això, abans de confirmar la compra, cal que l’empresa 
venedora informi de forma clara i comprensible sobre 
les característiques del producte o servei; les dades 
identificatives de la mateixa empresa; el preu total i, si 
s’escau, despeses addicionals (transport, enviament, 
embalatge, etc.); formes de pagament; data de lliura-
ment; possibilitat de canvi o devolució i garantia legal 
o comercial. És molt important verificar sempre les 
dades legals del venedor, que han de ser fàcilment 
visibles (nom, CIF, adreça i dades de contacte), per si 
cal presentar alguna reclamació posterior. Si no les 
trobeu, desconfieu d’aquella pàgina web. Us reco-
manem optar preferentment per empreses de la UE 
per poder gaudir dels mecanismes europeus de defen-
sa de les persones consumidores. 

En el moment de fer el pagament, cal que el mitjà 
sigui segur. Les empreses poden activar diferents 

tipus de pagament 
(targeta de crèdit, 
PayPal, transferèn-
cies o domicilia-
ció bancàries, etc.). 
Verifiqueu sempre 
que l’entorn de pa-
gament sigui segur, 
és a dir, que l’adreça 
canviï d’http a https 
i que a la part infe-
rior del navegador 
aparegui un cadenat 
tancat.  

En les compres per 
Internet el lliurament s’ha de fer en un termini de 
30 dies, llevat que l’oferta indiqui un altre termini. Si 
el venedor no compleix, la persona consumidora pot 
resoldre el contracte i reclamar les quantitats abona-
des, més danys i perjudicis. 

Per acabar, el dret de desistiment en les compres a 
distància facilita que la persona consumidora disposi 
d’un període mínim de 14 dies per retornar la com-
pra sense necessitat d’al·legar cap raó. En aquest 
cas, l’empresari té l’obligació d’abonar els diners en 
un termini màxim de 14 dies també i, si no ho fa, se li 
podrà reclamar el doble dels diners pagats. 

Per a més informació, contacteu amb l’Oficina Co-
marcal de Consum.

Regidoria
de Consum

Compres per Internet:

tot el que cal saber

 

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!

Coneix els teus drets!
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Racó de les Llars

Els nostres patis

Regidoria
d’Ensenyament

Un any més, la regidoria d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament de Subirats 
organitza el Casal d’Estiu de les llars 
d’infants municipals de Subirats.

La proposta per enguany és disse-
nyar diversos ambients d’aprenen-
tatge, de relació i comunicació on els 
infants, a través del joc, aprendran a 
desenvolupar la capacitat de contro-
lar les seves conductes socials i cog-
nitives, participant de forma activa en 
la construcció dels seus propis conei-
xements. Seran espais de lliure cir-
culació, pensats a partir de diferents 
propostes, tenint en compte les ne-

cessitats dels infants i donant respos-
ta als seus interessos. Aquests espais 
s’anomenen així perquè els alumnes 
en tot moment podran canviar d’am-
bient segons les seves motivacions.

En cadascun d’aquests espais, els 
nens i nenes trobaran diferents 
possibilitats de joc així com també 
diferents materials amb els quals 
podran experimentar, construir, ob-
servar, descobrir, actuar, compartir, 
relacionar-se, barrejar-se i interac-
tuar amb els companys de les altres 
llars d’infants de Subirats.

El Casal d’Estiu es durà a terme del 
26 de juny al 26 de juliol a la llar 
d’infants l’Esquirol de Sant Pau 
d’Ordal.

Casal d’estiu de les llars d’infants 
de Subirats 2019

A les llars d’infants de Subirats considerem el pati com 
un espai educatiu que cal cuidar i aprofitar. Ens serveix 
per apropar la natura a la vida dels infants perquè pu-
guin desenvolupar tots els sentits, així com observar els 
canvis que es van produint al seu voltant. Proposem que 
sigui un espai viu i enriquidor que estimuli la curiositat 
del infants i que els convidi a explorar i a investigar par-
tint de les seves necessitats i interessos.
Per aquest motiu, apostem perquè els nostres patis si-
guin rics i amb diferents propostes educatives, que con-
templin racons de jocs simbòlics, desnivells i elements 
d’equilibri així com amagatalls i materials diversos que 
els permetin experimentar amb diferents textures i ex-
plorar infinites possibilitats.

Informació facilitada per les
Llars d’Infants Municipals
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Racó de les Escoles

Anem a la Fira del Medi Ambient de Subirats
Com cada any, des de l’escola d’Ordal, participem a la 
Fira. Enguany hem dedicat el curs al reciclatge i la festa 
de carnaval a les poblacions indígenes. 
Aprofitant aquests dos temes i els treballs que hem anat 
fent al llarg del curs, vam muntar la nostra exposició. 
Al fons hi havia el gran mural que vam fer amb l’AMPA 
de l’escola on hi podies posar el cap i fer-te una foto-
grafia ben tribal. A les taules hi vam posar les joguines 
fetes amb material reciclat i, finalment, a les parets hi 
vam penjar fotografies nostres disfressats de Carnaval i 
també explicacions sobre les poblacions indígenes que 
havíem escollit. Per acabar la parada, vam posar la ca-
bana massai i el tòtem maorí que vam fer per a la rua 
de carnaval. També vam participar en molts tallers i de-
mostracions. Va ser molt xulo i ens van donar un munt 
de regals relacionats amb el reciclatge! 

Informació facilitada 
per l’Escola Montcau

Festa de Sant Jordi
El dia 23 d’abril va ser un dia ben especial a l’escola 
Sant Jordi. Des d’aquest curs, el dia de Sant Jordi té un 
doble sentit. D’una banda, celebrem la diada de Sant 
Jordi, amb les roses i els llibres com a protagonistes. 
I d’altra banda, hi afegim una nova celebració que és 
l’agermanament amb una terra llunyana i a la vegada 
molt propera, Etiòpia.
Etiòpia amaga molts tresors que, de mica en mica, amb 
l’ajuda de la seva gent i gràcies als intercanvis que ens 
permet l’agermanament, anem coneixent i descobrint.
Durant el dia de Sant Jordi es van fer diferents activi-
tats i tallers sobre la nostra cultura i també relacionats 
amb la vida etíop per tal de mostrar que la diversi-
tat és riquesa i que tots plegats tenim vides diferents 
però amb el mateix objectiu de viure, créixer, descobrir 
i ser feliços.

Informació facilitada 
per l’Escola Sant Jordi
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El còmic a l’escola Subirats
Aquest any el carnaval de l’esco-
la Subirats ha estat molt espe-
cial. 
El tema escollit va ser el còmic,  
aprofitant que el 10 de gener 
del 1929 va publicar-se per pri-
mera vegada una aventura de 
Tintín, el famós reporter creat 
pel dibuixant i guionista Hergé.
Els alumnes de la llar es van dis-
fressar de Doraimon, els d’edu-
cació infantil de Barrufets, cicle 
inicial d’Astèrix , cicle mitjà de 
Zipi i Zape i cicle superior de 
Tintín, Milú, Dupond i Dupont i 
Capità Haddock.
Va ser una jornada molt especial 
compartida amb les famílies de 
l’escola on vam gaudir d’un be-
renar deliciós.

Informació facilitada 
per l’Escola Subirats 
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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, cosa que 
permet l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la 
rendibilització social. 

Regidoria  
de Cultura

UBICACIÓ

Lloc/adreça: Al nucli de Torre-ramona
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Residencial
Titularitat: privada 

CLASSIFICACIÓ 

Any: 1517
Estil: Medieval, Gòtic, Modern, Renaixe-
ment
Segle: XVI
Estat de conservació: Bo
Accés: Fàcil

HISTÒRIA                    

El 10 de desembre de 1493, el rei Fer-
ran el Catòlic declarà incorporat a la Corona el 
terme de Subirats. L’any 1498, el notari de Vi-
lafranca, Blasi Ferran, prevere, reconeix a Miquel 
Joan Gralla com a Senyor del Castell i terme de 
Subirats. En el llibre de viatges de Ferran el Ca-
tòlic, hi llegim que trobant-se el rei a Valladolid, 
el dia 4 del mes de febrer de l’any 1513 i en pre-
sència del seu notari Miquel Velázquez Climent, 
vengué els delmes i més drets que tenia a Subi-
rats a Miquel Joan Gralla pel preu de 30.000 sous. 
Els Gralla, família molt rica, originària de Lleida, 
consten com a prestigiosos mercaders exporta-
dors de draps, en el segle XIII. El rei Ferran el 
Catòlic tenia gran estima per Miquel Joan Gralla, 
el qual fou Mestre Racional de Catalunya, militar 
i ambaixador, en els anys 1503 i 1504, i fins i 

tot testimoni del testament del Ferran el Catòlic. 
Miquel Joan Gralla es casà amb Anna Desplà, se-
nyora d’Esponellà i Desgüell; del seu matrimoni 
nasqué Francesc Joan Gralla Desplà, a favor del 
qual el seu pare testà l’any 1531, heretant totes 
les pertinences de Subirats, fou castlà i com el seu 
pare, Mestre Racional de Catalunya. L’any 1527 
es casaria amb Guialmar d’Hostalrich-Sebastida. 
Comprà a Galceran de Barberà, en l’any 1513, el 
delme anomenat de Sant Just de Peralba, i l’any 
1536, comprà a Joan Miquel de Montbuy, el delme 
de Vilarnau. Finalment comprà a Dionísia Joana i 
Dionís Joan de Subirats i Barberà en l’any 1542 
el terç d’un delme d’Ordal (algunes peces de terra 
eren de les Parròquies de Sant Sadurní i Lavern). 
Francesc Joan Gralla i Desplà construí la casa-pa-

Patrimoni cultural de Subirats

La Torre Ramona
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lau, avui dia coneguda per Torre-Ramona durant el 
segle XVI; la seva construcció obeeix a la clàssica 
de transformació dels castells en palaus, per tenir 
més comoditats i estar situats en llocs més avi-
nents, però amb certa fortificació. Del matrimoni 
de Francesc Joan Gralla i Guialmar d’Hostalric-Sa-
bastida nasqueren dues noies, Jerònima, la gran, 
es casà amb Lluís de Requesens, lloctinent de Joan 
d’Àustria (germà bastard de Felip II) en la batalla 
de Lepanto (7/10/1571). La segona filla, anome-
nada Lucrècia es casà amb Francesc de Montca-
da, marquès d’Altona; heretaren del seu pare el 
patrimoni de Subirats. La Universitat de Subirats, 
no satisfeta amb el tracte que rebia dels Gralla, 
mitjançant un plet sol·licitaren la incorporació a la 
Corona, del Castell i terme de Subirats. Per Reial 
Sentència de l’Audiència el dia 30 d’octubre de 
1568, es condemnà a Lucrècia Gralla, a atorgar re-
trovenda del Castell de Subirats juntament amb el 
seu terme i jurisdicció, reservant-se la casa-palau 
que havia construït el seu pare. Dos nois foren 
el fruit del matrimoni Montcada-Gralla, el primo-
gènit Gastó de Montcada i Gralla, segon Marquès 
d’Aitona, i el fadristern Joan que fou Arquebisbe 
de Tarragona. L’any 1607, a Gastó de Montcada i 

Gralla, solament se li reconegueren sis declaraci-
ons de delmes i en cap no se’l reconeixia com a 
Senyor del Castell i la Baronia de Subirats. El dia 
27 de gener de 1611, Gastó de Montcada i Gralla, 
vengué a Josep de Millsocós per 37600 lliures, 
els delmes particulars que encara posseïa a Subi-
rats, però no el Castell de Subirats i el seu terme, 
ja que havia estat incorporat a la Corona després 
de la retrovenda efectuada per la seva mare Lu-
crècia Gralla, però si la nova casa-palau, ja que 
havia estat construïda pel seu avi Francesc Gralla 
i Desplà. Josep de Millsocós el donà després a la 
seva filla, Agnès de Millsocós. Agnès es va casar 
l’any 1619 amb Josep de Ramon, castlà de Sedó 
de Torrefeta (La Segarra). Aleshores el palau va 
prendre el nom de torre d’en Ramon, però quan 
al segle XIX passà a ser propietat de Paula de 
Ramon, esposa d’Àlvar de Fortuny, se’l va ano-
menar Torre-ramona, nom que perviu actualment. 
Membre destacat d’aquesta família va ser Miquel 
Ramon i Tord, general partidari de l’Arxiduc Carles 
d’Àustria durant la Guerra de Successió, qui fou 
ferit el 1714, li foren confiscats els béns i sofrí 
presó durant 11 anys.

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

•  Projecte constructiu de millora de la pavimentació dels carrers del poble de Ca l’Avi, 
redactat pel senyor Domingo Montserrat Pitarch.

•  Projecte de Renovació de la xarxa de la zona de la Muntanya Rodona, redactat per l’enginyeria 
Serveis de l’Aigua, S.A.

•  Projecte de Renovació de la xarxa de sortida del dipòsit de Can Sala, redactat per l’enginyeria  
Serveis de l’Aigua, S.A.

•  Projecte de rehabilitació estació de bombament al dipòsit d’Els Casots, redactat  
per l’arquitecte Iñaki Ozcáriz Raventós.

•  Projecte de xarxa de distribució d’aigua als nuclis de Ca l’Avi, Can Cartró, Can Bas i  
Corral del Mestre des del dipòsit de les Parellades, redactat per l’enginyer industrial Valentí Biosca Saumell.

•  Projecte executiu de la Plaça Nova de Lavern i vials adjacents, redactat per  
l’arquitecte Iñaki Ozcáriz Raventós.

•  Projecte de reforç estructural del sostre de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Subirats, 
redactat per l’arquitecte Xavier Esparó Enrique.

Subirats, 14 de maig de 2019

Pere Pons i Vendrell 
Alcalde-President
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Descoberta de la fortalesa ibèrica més important 
del Penedès al nostre municipi

Durant el mes de maig, l’equip d’arqueologia de la co-
operativa ArqueoVitis sccl, la Universitat de Barcelona i 
un equip de voluntaris/es del municipi, han dut a terme 
la segona campanya d’excavacions arqueològiques al 
Jaciment ibèric del Puig del Cocodril o Pujol d’en Figue-
res, situat davant mateix del Castell de Subirats. L’exca-
vació ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament 
de Subirats i de la Diputació de Barcelona.

Els resultats més espectaculars van sortir a la llum el 
14 de maig passat, una muralla de mes de dos metres 
i una edificació del segle III aC, amb molts retalls de 
peces d’àmfores, així com una peça de bronze i metall 

perfectament conservada que posa en evidència l’exis-
tència d’una fortalesa de primer nivell. “No ens hagués-
sim imaginat mai poder trobar una muralla tan gran com 
aquesta, amb una pedra tan ben treballada i en tan bon 
estat de conservació.

Durant anys hem sentit a dir que aquest jaciment es-
tava arrasat i una troballa d’aquesta magnitud ens ha 
sorprès fins i tot a nosaltres”, explica l’arqueòleg Dani 
López, que apunta també que la fortificació i el poblat 
de dins de la muralla se situen en el mateix nivell que 
els jaciments d’Ullastret o de les Masies de Sant Miguel, 
a Banyeres del Penedès.
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Excavacions el mes de juliol al 
Jaciment Paleontològic dels Casots

Durant el mes de juliol, l’equip de paleontòlegs de 
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
realitzarà una excavació en els terrenys del jaciment 
dels Casots, comptant com a investigador principal 
el membre de l’ICP Miquel Crusafont, Isaac Casano-
vas Vilar.

El jaciment paleontològic dels Casots és un dels 
principals jaciments de vertebrats terrestres del 
Miocè inferior d’Europa i és, a més, la localitat típi-
ca per a diverses espècies de mamífers extingides. 
L’elevat nombre de restes i l’excepcional estat de 
preservació d’alguns exemplars, incloent-hi cranis 
complets i esquelets parcials en connexió anatòmi-
ca, el converteix en un jaciment únic pel seu valor 
científic i patrimonial. Durant els anys 1989 i 1993 
es van realitzar diverses excavacions a càrrec de 
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. 
Encara que sols s’excavà una petita part de la su-
perfície del jaciment, es recuperaren més de 3.700 
fòssils de micro i macrovertebrats, incloent-hi coco-
drils, paleomerícids, suids, tragúlids, cèrvids, rinoce-
ròtids i d’altres.

El projecte actual d’excavació neix amb l’ambició 
de recuperar patrimonialment el jaciment dels Ca-
sots, reprendre les intervencions paleontològiques 
i els estudis científics d’excel·lència emprant me-
todologies capdavanteres, socialitzar els resultats 
i el jaciment, si és possible mitjançant actuacions 

que permetin visitar-lo. Per assolir aquests objec-
tius, es compta amb finançament de l’Ajuntament 
de Subirats, una subvenció de la Diputació de Bar-
celona i un equip de recerca de 27 investigadors 
de reconeguda trajectòria, estatals i d’arreu del 
món.

La sorpresa més inesperada, però, ha sigut la docu-
mentació d’una fase anterior, més antiga, que es con-
serva sota aquest hàbitat del segle III aC i que ens 
indica una llarga ocupació del Puig del Cocodril. Ara 
cal confirmar si aquestes fases anteriors es correspo-
nen amb la fase de la primera edat de ferro o preibè-
ric (segle VII-VI aC) de la qual tenim evidències per la 
troballa de fragments d’àmfores fenícies en superfície.

Les excavacions van començar en una primera fase 
l’any 2017 i fins aquest mes de maig no s’han re-
près. De moment els arqueòlegs pensen que el ja-
ciment pot tenir entre 1 i 2 hectàrees d’extensió i 
que hauria pogut estar habitat des del segle VI fins 
a l’inici del II aC.

En la part de la muralla que s’ha excavat hi ha també 
una obertura que, segons els experts, serviria per 
evacuar l’aigua del sistema de clavegueres del po-
blat que hi ha intramurs. En la muralla també hi ha 
part d’una torre quadrada de grans dimensions (3 
metres de superfície per uns 5 o 6 d’alçada). A més, 
es pot entreveure la traça d’una torre circular (encara 
sense excavar).

Dins la muralla hi ha restes d’un poblat ibèric. 
“Només n’hem excavat una part molt petita”, anun-
cia López, però s’ha posat al descobert un gran edi-
fici de tres naus i el que podrien ser dos carrers. A 
més, s’han trobat àmfores, les restes d’una llar de 
foc, peces fetes amb marbre polit que servirien per 
pesar, fragments de plats, de copes jònies, trossos 
de bronze, claus, una podadora per podar arbres i 
ceps, un cap de sitja, etc. El fet de trobar tot aquest 
material “in situ” fa que els arqueòlegs treballin amb 
la teoria que la població de la fortalesa, que podria 
anar dels 100 als 200 habitants, va haver d’abando-
nar la fortalesa de forma sobtada.

El Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres forma part 
del projecte de recerca arqueològica de la Universi-
tat de Barcelona El canvi sociocultural a la Cessetà-
nia oriental (Penedès i Garraf) durant la protohistòria 
i l’època romana republicana: una perspectiva histò-
rica i evolutiva i forma part dels projectes de recerca 
que subvenciona el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
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Nits a la Fresca
El proper dissabte 13 de juliol, 

en el marc del programa Nits a la Fresca, 
es durà a terme el segon dels dos concerts 

programats per aquest estiu:

Dissabte 13 de juliol 

a les 22h, al Castell de Subirats

CONCERT D’HAVANERES 

amb el 
Grup d’Havaneres MAR ENDINS 

A la mitja part, rom cremat

Diada de Sant Jordi a Subirats 
Un any més, la regidora de Cultura i el regidor d’Ensenya-
ment van anar a les Escoles i llars d’Infants del Municipi 
per fer entrega d’un llibre a tots els nens i nenes. 

Sant Jordi és una Diada per commemorar la celebració 
del dia del llibre i la rosa i la festa més emblemàtica de 
Catalunya. Una diada on el llibre, junt amb les roses, és el 
protagonista principal. 

Per acabar d’arrodonir aquesta diada, des de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Subirats es va organitzar 
un espectacle infantil al local social de la Urbanització 
Casablanca.  

L’espectacle, a càrrec de l’actor Jordi Font, portava per 
títol “Sempre quan acabo dic...” i tractava sobre un camà-
lic viatger que perd una maleta. D’aquesta manera vam 
conèixer aquest extravagant viatger que ens va fer diver-
tir amb les seves històries esbojarrades i terroríficament 
divertides, per on desfilaven gegants, pescadors, vaques 

i també algun nan. Una història en què petits i grans van 
passar una bona estona descobrint els poders màgics 
que tots tenim amagats. 

Camp de treball a El Pago entre els dies 19 de juliol i 2 
d’agost. Més enllà de la vinya: el llegat de la pedra seca
Entre els dies 19 de juliol i 2 d’agost es durà a terme 
el camp de treball “Més enllà de la vinya: el llegat de la 
pedra seca”, organitzat conjuntament per la Direcció Ge-
neral de Joventut de la Generalitat, Fundesplai, el Centre 
d’Estudis de Subirats (CESUB) i l’Ajuntament de Subirats. 

Vint-i-quatre joves catalans participaran en aquest camp, 
que planteja la intervenció transversal en el medi social i 
natural a través d’actuacions de manteniment i senyalit-
zació de diferents estructures de pedra seca deteriorades 
i actuacions sobre l’entorn natural; la restauració d’una 
estructura de marges i de vinyes a la zona d’El Pago, així 
com l’inventari i restauració d’una zona de trinxeres de 
la Guerra Civil en són les tasques principals. Tot i així, es 

realitzaran tasques de foment de la biodiversitat en el 
medi natural, com ara la col·locació de caixes niu a zones 
forestals o la construcció de refugis per a conills de bosc.

Els joves participants a l’activitat viuran aquests dies a 
l’Escola Montcau d’Ordal i participaran a activitats diver-
ses al municipi de Subirats, com la visita a unes caves, al 
Castell de Subirats o l’organització d’activitats conjuntes 
amb els joves del municipi.

És el primer any que es celebrarà aquest camp de treball 
a Subirats i hi ha voluntat que es pugui repetir els pro-
pers anys en noves edicions realitzant tasques i activitats 
similars.
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Nou espai jove a Casablanca
Regidoria
de Joventut

Aquest mes de maig hem inaugurat les portes del nou 
local jove de Casablanca, que es troba situat a la planta 
baixa del Local Social de Casablanca. És un espai gratuït 
de referència, tant per a joves de 12 a 29 anys, com per 
a famílies amb joves que comprenen aquest grup d’edat.

El Subijove ofereix diferents serveis, entre els quals des-
taquen: l’assessorament acadèmic i laboral, el suport a 
l’estudi, l’oferta d’activitats de dinamització, el suport a 
entitats, iniciatives i projectes juvenils, etc. També dispo-
sa d’una aula d’estudi on es pot fer ús dels ordinadors i 
el I-Fi, i d’una zona d’esbarjo amb televisor, Play S’atien i 
diversos jocs d’interès. 

L’espai jove de Casablanca està obert els dimecres de 16 
a 20h, i compta en aquest horari amb la presència de la 
tècnica de Joventut.

Si ets jove de Casablanca i tens inquietuds, dubtes o sim-
plement tens ganes de passar-ho bé i realitzar activitats 
diferents, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres 
o vine a conèixer l’espai. 

Programa d’activitats 
d’estiu per a joves

Ja fa un parell d’anys que la Regidoria de Joventut ha 
impulsat un programa amb diferents activitats, tant aca-
dèmiques/formatives com d’esbarjo durant l’època d’es-
tiu per a joves de diferents grups d’edat. Enguany, i vist 
l’èxit de convocatòria dels darrers anys, seguirem tre-

ballant en aquesta línia i s’oferirà un seguit d’activitats 
repartides pels diversos nuclis del municipi.  
El programa es podrà consultar a la pàgina de Facebook 
SubiJove i a l’Instagram @subiratsjove. Recordem que, per 
a participar en algunes de les activitats, cal inscripció prèvia. 

El 8 de març passat, a la Sala 
polivalent de l’Ateneu d’Ordal, 
va tenir lloc la conferència, 
“Història de la nostra carrete-
ra”, a càrrec de la Sra. Maria 
Teresa Navas, doctora en Ge-
ografia i professora de la UPC.
Seguidament, es va dur a 
terme la presentació del llibre 
“Del Port d’Ordal al Pont del 
Llobregat”, de l’autor Francesc 
Ollé.
Durant l’acte, es van passar 
diapositives de diferents mo-
ments de la història de la car-
retera N-340.
 

Conferència “Història de la nostra carretera"
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El diumenge 7 
d’abril passat es va 
celebrar la Festa 
de la Gent Gran, 
que enguany va 
tenir lloc a la Torre 
de Can Parellada a 
Ordal; gairebé dues-
centes persones de 
tots els nuclis del 
municipi de Subirats 
hi van participar. 
Com en les edicions 
anteriors, les perso-
nes que aquest any compleixen els 70 anys i les majors 
d’aquesta edat han estat convidades per l’Ajuntament 
i, a més a més, s’ha ofert el servei de transport  a 
aquells assistents que ho han necessitat.

Enguany, tots els actes es van desenvolupar a la Torre 
de Can Parellada d’Ordal, on al migdia es va rebre els 
convidats amb un petit aperitiu, mentre anaven arribant 
tots els assistents; va ser un moment de salutacions i 
retrobaments. Seguidament, va tenir lloc l’actuació de 
Manel el Mag als jardins de la masia, abans del dinar 

que va tenir lloc a la 
sala del celler i a la 
porxada, i que va ser 
servit per Cal Blay.

Després del dinar, a 
primera hora de la 
tarda, estava previs-
ta l’actuació del grup 
d’havaneres Xaloc de 
Vilafranca als jardins 
de la masia, però fi-
nalment, davant la 
previsió de pluja, es 
va haver d’improvi-

sar l’actuació del grup a la mateixa porxada on es va 
servir el dinar; d’aquesta manera, els assistents a la 
festa van poder gaudir de la cantada mentre feien la 
sobretaula després de dinar.

La festa va començar a les 12 del migdia i es va allargar 
fins gairebé les 6 de la tarda, quan la pluja finalment va 
fer una mica més complicat el retorn a casa; no obstant, 
la Festa de la Gent Gran ha continuat esdevenint una 
jornada de trobada per compartir records i expressar 
bons desitjos a veïns, amics i coneguts de tot Subirats. 

Regidoria  
de Gent Gran

Celebració de la Festa de la Gent Gran

Informació acadèmica Propers cursos 
S’apropa l’època de les inscripcions, el "no sé què fer", 
tramitació de beques, dels "no he pogut entrar on jo 
volia…’’

S’acaba el curs escolar 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 inscripció a diversos cur-
sos ocupacionals

•  Etc…

Des del Servei de Joventut de Subirats  s’ofereix infor-
mació, assessorament i suport en la tramitació d’aquests 
processos. Per a més informació us podeu posar en con-
tacte amb la tècnica. 

Els propers cursos que s’organitzen per als següents mesos 
des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són:

-  14 de juny: Curs de conductor/a de carretó frontal a 
Sant Martí Sarroca

-  20 de setembre: Curs de monitors/es de lleure a Sant 
Sadurní d’Anoia

-  18 d’octubre: Curs de conductor/a de carretó frontal a 
Olesa de Bonesvalls.

Més informació a la pàgina web de l’Oficina Jove: www.
dinamo.cat

Servei de Joventut de l’Ajuntament de Subirats

Tècnica de Joventut - Mar Pinyol

Horaris:
- Dilluns de 16 a 20h a Ordal.
- Dimecres de 16 a 20h a Casablanca.
- Divendres de 16 a 20h a Sant Pau d’Ordal.

Contacte: 628 264 481 o joventut01@ccapenedes.cat
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Gent Gran als Casots 
i psicomotricitat a Can Batista

Aquest dimarts 14 de maig, als Ca-
sots s’inicia un grup d’estimulació 
cognitiva.  Aquesta activitat es farà 
cada 15 dies al Patronat Familiar 
dels Casots de 17:15 a 19h. Està 
dirigit a totes les persones que vul-
guin mantenir i/o millorar la seva 
qualitat de vida i la independència 
en les activitats instrumentals de la 
vida diària. Tanmateix es treballa la 
part cognitiva, social i afectiva de les 
persones.  

A més a més, com a novetat, s’ha ini-
ciat una nova activitat que es va co-
mençar el dia 6 de maig (dimarts) a 
les 15:30 a Can Batista, que s’ano-
mena psicomotricitat per a persones 
majors de 75 anys. La psicomotrici-
tat és una disciplina que engloba  la 
persona en la seva totalitat, per tal 
d’integrar les interaccions afectives, 
socials, cognitives físiques i sensori-
als. D’aquesta manera, les persones 
s’expressen a través del cos i del mo-
viment. L’objectiu principal d’aques-
tes sessions és promoure la qualitat 

de vida, la independència en les acti-
vitats de la vida diària i fomentar l’ac-
tivitat física en les persones grans. 

Enguany, durant tot el mes de juliol, 
es continuaran realitzant tallers de 

memòria, per tant, els tallers de me-
mòria finalitzaran el dia 25 de juliol. 
Els nuclis que tindran continuïtat a 
l’estiu són els següents: Casablanca, 
Can Batista, Can Rossell, Ordal, Els 
Casots, Can Cartró i Lavern. 

L’Ajuntament de 
Subirats participa en 
la campanya contra els 
maltractaments a les 
persones grans, per 
fomentar-ne el bon 
tracte, impulsada pel 
Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès
Amb la implicació dels ajuntaments de la comarca i el Con-
sell Comarcal de l’Alt Penedès, es vol aconseguir que els 
petits comerços de la comarca esdevinguin detectors clau 
de possibles maltractaments.

Per presentar aquesta iniciativa i fer la formació bàsica 
necessària per posar-la en marxa, el dimecres 27 de fe-
brer es va organitzar una sessió de treball a la Fassina 
de Vilafranca adreçada a les policies locals, les brigades 
municipals, els agutzils i altres membres del personal dels 
ajuntaments.

El vigilant municipal ha visitat els establiments on habi-
tualment compren les persones grans de cada municipi 

(carnisseries, forns de pa, farmàcies, petites botigues de 
queviures, etc.), ha explicat als propietaris i dependents de 
l’establiment quin tipus de maltractaments poden patir les 
persones grans, ha lliurat un document explicatiu dels fac-
tors de risc i una targeta amb els telèfons on poden trucar 
i informar anònimament si detecten una possible situació 
de maltractament. També s’ha donat un adhesiu que iden-
tifica l’establiment com a col·laborador (Establiment amb 
bon tracte).

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la campanya “Tracta’m 
bé”, impulsada per la Comissió de l’Alt Penedès contra els 
maltractaments a les persones grans, formada per nom-
broses entitats i administracions.
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Pla local d’igualtat de gènereRegidoria
d’Igualtat i 
Ciutadania

L’últim ple celebrat el dia 15 de maig d’enguany es va 
aprovar per unanimitat el I Pla Local d’Igualtat de Gènere 
de l’Ajuntament de Subirats.

El pla d’igualtat és un conjunt d’objectius i mesures que 
s’han de portar a terme durant el període 2019-2021 i 
que permet desenvolupar una estratègia integral orien-
tada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes 
al nostre municipi.

Per a l’elaboració d’aquest pla, realitzat per l’àrea d’Igual-
tat de la Diputació de Barcelona, s’han analitzat dades 
quantitatives i qualitatives del municipi. Es va crear un 

grup de treball on van tenir presència diferents àrees tèc-
niques de l’Ajuntament, regidores i activistes pels drets 
de les dones a Subirats.

Els principals eixos que recull el pla són: el compromís 
municipal amb la igualtat de gènere, la lluita activa contra 
la violència masclista, els drets i qualitat de vida, la coe-
ducació, la creació cultural de les dones i la cultura per la 
igualtat, la coresponsabilitat dels treballs i l’organització 
social del temps, la perspectiva de gènere en el disseny 
dels pobles i el territori i la participació social i política 
de les dones.

Activitats en el Marc del Dia de la Dona 

El dissabte 9 de març, la Rosa Vendrell va fer una xerra-
da anomenada “Memòries Líquides” a la Sala polivalent 
del Centre Agrícola de Sant Pau. Durant la xerrada es 
van cantar cançons en directe i es va poder veure una 
exposició sobre la bugada.

El diumenge dia 10 de març, a la tarda, les dones que es 
van inscriure van poder gaudir d’una tarda divertida al 
Taller de Risoteràpia a Lavern.
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Grup de treball pel benestar personal 
a Sant Pau d’Ordal

Regidoria
de Benestar 
Social

El mes de març passat va engegar les seves sessions el 
GRUP PEL BENESTAR PERSONAL a l’Ajuntament de Sant 
Pau. Aquest col·lectiu es nodreix  de les persones que 
formaven part del GAM de Cuidadors existent des de 
l’any 2016, coordinat per Martí Garcia, psicòleg, i partici-
pants en els grups d’Estimulació Cognitiva que condueix 
la Carme Massana, Treballadora Familiar.

S’han fet fins ara dues sessions en les quals s’han tractat 
dos temes: “ Fer-se grans” i  “Com som les persones ?”.

L’afluència de públic ha estat molt notòria i participativa 
per la qual cosa seguirà endavant i ja hi ha dates per a 
dues noves sessions : el 27 de maig i el 17 de juny a 
dos quarts de cinc de la tarda a l’Ajuntament de Sant 
Pau d’Ordal.

Convocatòria d’ajuts individuals per la pràctica esportiva 
de l’Ajuntament de Subirats, per a la temporada 2019-2020

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

de l’Ajuntament de Subirats

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts 
econòmics per a la pràctica esportiva de:

-  Infants d'entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat 
esportiva de base. 

-  Gent gran que realitzi activitats esportives terapèuti-
ques per prescripció facultativa. 

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

-  Altres activitats de caire esportiu que no estiguin inclo-
ses en els apartats anteriors i que reportin un benefici 

per a la situació personal, social o de salut de la perso-
na sol·licitant, sempre i quan aquest fet estigui deguda-
ment acreditat.

El termini de presentació de les sol·licituds del 3 al 20 de 
setembre de 2019, ambdós inclosos. 

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

Per qualsevol informació o dubte, contacteu amb Serveis 
Socials municipals o a l’Ajuntament de Subirats al 93 899 
30 11. Podeu veure la convocatòria i les bases a la web 
de l’Ajuntament al següent enllaç: https://subirats.cat/
ajuts-i-beques/.

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, 
que afavoreixin 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 diversos 
col·lectius especificats en les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds del 2 de juliol 
de 2019 al 28 de setembre de 2019, ambdós inclosos. 

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

Per qualsevol informació o dubte, contacteu amb 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 al següent enllaç: https://subirats.cat/ajuts-
i-beques/.
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Convocatòria d’ajuts per transport a centre de dia, hospital 
de dia i centre de dia de salut mental

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts econòmics per:

Des de  la Regidoria de Serveis Socials 
s’han organitzat diferents xerrades sobre el benestar 

personal durant els mesos de març, abril i maig

El dia 13 de març es va realitzar la 
xerrada «Fer-nos savis quan ens fem 
grans»

Hi ha la creença que les persones 
quan es fan grans es tornen “sàvies”, 
però això tan sols és una creença. Per 
a esdevenir un envelliment saludable i 
integrador de la persona cal començar 
des de la maduresa. La saviesa perso-
nal és un procés que esdevé a partir 
de l’autoconeixement personal, una 
bona gestió de les emocions i de les 
relacions interpersonals. És indispen-
sable, a més de cuidar la salut física, 
amb bons hàbits alimentaris i fer exer-
cici, “exercitar”, també, la nostra salut 
psicològica.

El 24 d’abril passat la sessió es va 
titular “Qui som, com som les per-
sones...”

Per tal de poder exercir el nostre au-
toconeixement, vàrem dedicar aquesta 
sessió a definir conceptes com: caràcter, 
temperament, personalitat, que sovint 
es confonen o no es tenen clars del tot. 
Es va repassar el concepte de globalitat 
o holisme en la persona com a suma de 
tres elements : Cos, ment i emocions. Tres 
factors que actuen de forma conjunta i a 
la vegada, que s’influeixen i determinen el 
nostre benestar.

Finalment, en dia 27 de maig, la xer-
rada va estar centrada en “L’estrès, 
origen i els factors que el produei-
xen”; en aquesta sessió es va explicar el 
concepte i origen de l’estrès, que no és 
un mal sols de la modernitat i del segle 
XXI, sinó que és innat a l’espècie huma-
na des de l’inici dels temps. L’estrès neix 
com una capacitat d’adaptació dels in-
dividus al medi ambient que els envolta. 

En aquesta resposta individual d’adap-
tació hi juguen uns activadors hormo-
nals que si persisteixen en el temps ens 
poden fer emmalaltir físicament i psico-
lògica ment. Coneixent aquests meca-
nismes, podem entendre i posar filtres a 
les coses que ens desequilibren per tal 
de respondre millor a les alertes que les 
situacions del dia a dia ens posen.

Les xerrades es presenten sempre 
adaptades a l’auditori, això vol dir que 
s’adapten el llenguatge i els termes ex-
pressius, de manera que la comprensió 
de determinats conceptes biològics o 
psicològics es presentin de forma plane-
ra i entenedora per al públic que escol-
ta. Sempre es té present, per damunt de 
tot, ser entenedors i facilitadors i també 
afavorir la participació dinàmica en les 
xerrades tot fugint “d’exposicions ma-
gistrals” que no serveixen per a gaire.

•  Alleugerir la despesa corresponent al transport de les persones majors de 65 anys amb dis-
capacitat i amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència als serveis socials 
d’atenció especialitzada (centre de dia i hospital de dia).

•  Persones amb discapacitat o amb grau de dependència reconegut, que requereixin de trans-
port per desplaçar-se a serveis socials d’atenció especialitzada (centre de dia de salut mental).

El termini de presentació de les sol·licituds es troba 
obert fins el dia 3 de desembre de 2019.

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

Per qualsevol informació o dubte, contacteu amb 
Serveis Socials municipals o a l’Ajuntament de 
Subirats al 93 899 30 11. Podeu veure la convoca-
tòria i les bases al web de l’Ajuntament al següent 
enllaç: https://subirats.cat/ajuts-i-beques/.
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Vídeo promocional de la 
destinació de SubiratsRegidoria

de Turisme

El 2 de maig passat es 
publicava a les xarxes 
socials el vídeo pro-
mocional enregistrat 
a Subirats i que parla 
d’activitats per gaudir 
a la primavera. Es trac-
ta d’una iniciativa de la 
Diputació de Barcelo-
na, que va encarregar 
el rodatge al Penedès 
d’un vídeo promocio-
nal a l’empresa enotu-
rista.cat, un web dedi-
cat a l’enoturisme de 
Catalunya. Amb la col-
laboració dels serveis 
turístics de Turisme Subirats es va gravar el vídeo, 
on es veuen els dos periodistes que arriben en tren 
a l’estació de Lavern i  agafen una bicicleta per fer 
el trajecte d’una de les rutes enoculturals, després 

passegen pels camps 
de presseguer de Can 
Rovira i visiten els ce-
llers Eudald Massana 
Noya i Albet i Noya, a 
Sant Pau d’Ordal.
En aquest vídeo els 
periodistes parlen del 
paisatge de la vinya i 
els presseguers i com-
parteixen experiència 
amb agents del territo-
ri per recomanar visitar 
Subirats a la primave-
ra. El vídeo promoci-
onal s’ha fet públic al 
web de Diputació de 

Barcelona i xarxes socials de la marca turística Bar-
celona és molt més i Costa de Barcelona, també s’ha 
compartit i s’ha fet difusió a les xarxes socials de 
Turisme Subirats. 

Arriba el XVII Festival de 
Música a les Vinyes a Subirats 

El XVII Festival de Música a les vinyes arriba aquest estiu 
amb la presentació concert a Llopart i dues propostes mu-
sicals entre vinyes a Torre-ramona. 
Enguany el celler Llopart acull el 28 de juny la presentació 
concert del festival, amb l’actuació d’Esteve Molero, artista 
polifacètic, amb una gran trajectòria que, acompanyat per la 
guitarra de Rai Castells, presentaran l’espectacle “Jo no sé 
res, sóc músic”.  
El primer concert a Torre-ramona, el dia 20 de juliol, aposta 
per un quartet creat per a l’ocasió, amb el nom de Gabriel 
Amargant Special Quartet, que portaran a l’escenari el títol 
“Sota les estrelles del jazz”. 
El segon dels concerts a Torre-Ramona serà el dia 27 de 
juliol, amb un duet de primer nivell. La jove cantant de jazz 
Andrea Motis i el pianista Ignasi Terraza oferiran junts tots 
els ingredients d’una posada en escena que tindrà totes les 
notes per dibuixar un somriure a tots els assistents. L’espec-
tacle es diu “Smile”
Totes les actuacions aniran acompanyades del tradicional 
maridatge de préssec i cava després de les actuacions. L’art 
i el patrimoni també estaran presents en aquesta edició del 
festival. Abans dels concerts, la pintora Cathrine Bergsrud 
obrirà la seva casa taller on hi haurà una exposició d’obres 
seves al costat d’obres del seu Mestre Odd Nerdrum i altres 
exalumnes seus. I després dels concerts, qui vulgui podrà 

visitar el pati interior del Palau Gralla, edifici d’estil gòtic-
renaixentista propietat de la família Bori de Fortuny, col-
laboradors des de l'inici amb el festival.
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Inauguració del 14è Mercat del Préssec d’Ordal  

El diumenge 9 de juny s’inaugurarà la temporada 2019 
del Mercat del Préssec d’Ordal. Al mercat podreu trobar 
els primers préssecs de les varietats primerenques en el 
seu punt òptim de maduració. En els darrers mesos, els 
productors de préssec d’Ordal de Subirats han treballat 
els camps de presseguers amb dedicació per portar al 
mercat el millor producte. Enguany esperen novament 
una bona campanya d’aquesta fruita dolça amb denomi-
nació d’origen pròpia i conreada gairebé en exclusivitat 
a Subirats.

El dia de la inauguració trobareu en el mercat els pro-
ductors locals amb les seves caixes de préssec d’Ordal, 
també hi haurà altres productes de la terra i degustaci-
ons, com el gelat natural de Préssec d’Ordal i el tradici-
onal maridatge de préssec amb cava. En el marc de la 
festa, es donarà a conèixer el projecte educatiu “la Vinya 
dels nens” i es farà un taller infantil per pintar bosses 
de roba per anar al mercat. Finalment per a qui vulgui 
passejar hi haurà una sortida guiada pels camps de pres-
seguers més propers a Sant Pau d’Ordal.

El Mercat del Préssec d’Ordal s’està  realitzant ininter-
rompudament a Subirats des de l’any 2005 i enguany 

arribarà a la 14a edició. A l’estiu, els mesos de juny, juliol 
i agost Sant Pau d’Ordal acull un dels mercats més singu-
lars de Catalunya. L’Ajuntament de Subirats i l’Associació 
de Productors del Préssec d’Ordal organitzen el mercat 
en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 

Bikemotions i EnoBiCiNGPENEDÈS
L’empresa de serveis cicloturístics Bikemotions s’ha pre-
sentat al procediment obert per la gestió de l’equipa-
ment municipal EnoBiCiNGPENEDÈS, pedalant entre vi-
nyes, que es troba emplaçat a l’estació de tren de Lavern 
a Subirats. La forma de gestió mitjançant un sistema de 
gestió indirecta de prestació del servei a través d’una 
concessió administrativa comporta que l’empresa assu-
meixi la gestió i l’explotació del servei i que hi aporti els 
mitjans materials, personals i tècnics necessaris.

L’equipament municipal EnoBiCiNGPENEDÈS té com a 
funció principal acollir el cicloturista i facilitar la mobi-
litat sostenible a través del lloguer de bicicleta i altres 
mitjans de transport sostenible. La implantació del ser-
vei de lloguer de bicicletes de tipus per lliure i rutes gui-
ades es realitzarà a través de Bikemotions que aportarà 

les bicicletes adaptades a les condicions del sistema de 
préstec, gestionarà l’espai per l’emmagatzematge de les 
bicicletes, realitzarà el manteniment de les bicicletes, i 
utilitzarà l’espai de benvinguda i atenció a l’usuari apor-
tant personal per la rebuda del cicloturista. EnoBiCiNG-
PENEDÈS obre tots els caps de setmana, durant el perí-
ode de març a novembre en horari de 9.30h a 14.30h 
(5 hores), i facilita els retorns quan sigui necessari de 
17 a 18 hores. Fora de les dates d’obertura de març a 
novembre es disposarà d’un número de telèfon i correu 
electrònic per donar resposta a les possibles sol·licituds 
d’informació i reserves.

Durant tot l’any la informació serà present a través 
d’un apartat destacat en el web, amb informació ac-
tualitzada. 
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Caminada popular al Castell de Subirats
El  diumenge 1 de maig passat, en el marc del 48è 
Aplec del Pa i l’Empenta, es va realitzar la camina-
da popular fins al Castell de Subirats. El recorregut 
guiat va començar a l’Oficina de Turisme de Subi-
rats, fet que facilità l’arribada dels participants en 
transport públic mitjançant el tren.

Durant l’itinerari es van fer les explicacions dels ele-
ments patrimonials de la ruta i del paisatge de Subi-
rats. En un dia assolellat, més de trenta persones 

van voler gaudir de la sortida comentada, veïns i 
veïnes del municipi i altres persones de municipis de 
la comarca. L’arribada es va produir a les 12 hores, 
moment en què començava la celebració religiosa en 
honor a la Mare de Déu de la Font Santa i la bene-
dicció dels pans per a tots els assistents. L’aplec al 
Castell de Subirats va comptar amb una alta parti-
cipació en tots els actes que es van celebrar al llarg 
del matí i tarda.

7è Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme
Els dies 20 i 21 de juny tindrà lloc la setena edició 
del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme a 
Vilafranca del Penedès i Subirats. El Congrés, bianual, 
és un intercanvi d’experiències entre professionals, em-
presaris, institucions i universitats, que vol ressaltar la 
importància del paisatge vitivinícola al Penedès com a 
patrimoni a preservar, motor econòmic  i enoturisme. 
Després de sis edicions, el Congrés impulsa la creació 
del Fòrum del Paisatge Vitivinícola i Enoturisme com a 
ens per fomentar el diàleg a la societat.
Totes les ponències es faran al matí a l’auditori del Vin-
seum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, i a la 

tarda hi haurà visites a la Bisbal del Penedès, Sitges i 
Subirats. Destaquem l’actuació i presentació de les 10 
escultures de l’enoruta cultural del Mirador que es farà a 
la Plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal, el divendres 21 de 
juny, com a acte de cloenda. Posteriorment, la setmana 
següent, els elements artístics presentats en el Congrés 
es col·locaran en el recorregut de la ruta de Subirats, 
que comença a l’estació de tren de Lavern i transcorre 
per Savall, La Bardera, Can Llopart de la Costa, Can Ros-
sell, Conxes Portes, Sant Pau d’Ordal i Can Rovira. Les 
inscripcions al Congrés es poden fer a través del web 
www.congresartipaisatge.cat/inscripcio.

Visita comentada al Jaciment Paleontològic Els Casots
L’1 de maig passat, coincidint amb el 48è Aplec del Pa i l’Em-
penta, es va realitzar una visita comentada al jaciment pale-
ontològic Els Casots organitzada per l’Oficina de Turisme de 
Subirats. La visita va comptar amb una quarantena de per-
sones encuriosides per les restes que s’han trobat, d’animals 
que vivien en aquest llac prehistòric. Cal donar les gràcies al 
paleontòleg Lluís Checa que ha col·laborat en l’assessora-
ment específic respecte als coneixements que hi ha sobre la 
formació d’aquest llac i sobre les espècies que l’habitaven. 
Aquest any, el jaciment ha estrenat un espai exterior amb dos 
plafons explicatius per donar a conèixer el patrimoni històric 
que conté i a l’estiu es durà a terme una nova campanya 
d’excavacions, tant al jaciment paleontològic com al jaciment 
ibèric del Puig del Cocodril, situat al costat mateix.
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El diumenge 5 de maig passat va tenir lloc a l’es-
tació de tren de Lavern la tradicional entrega de 
flors que l’Ajuntament de Subirats ofereix als veïns 
i veïnes del municipi. Enguany es van repartir 700 
lots de flors, una sàlvia, un gerani i un clavell de 
moro. La resta de flors, fins a arribar als 800 lots 
es van repartir l’endemà a les escoles i residències 
de Subirats.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Subirats 
vol donar valor al paisatge i reconèixer la tasca 
dels veïns i veïnes per embellir els balcons, jardins, 
finestres i masies dels nuclis i pobles del municipi.
La celebració va comptar amb un dia de primavera 
assolellat i una afluència de públic constant, que 
a banda de recollir les flors varen poder veure el 
projecte finalitzat de l’estació de tren amb l’esta-
ció de tren nova, l’ampliació de la zona de pàr-
quing, l’Oficina de Turisme de Subirats renovada, 
el nou centre de lloguer de bicicletes, l’àrea d’au-
tocaravanes i la zona de pícnic.

Nova àrea d’autocaravanes a Subirats

Dia festiu durant la celebració del Subirats en Flor

Cada vegada són més els visitants que arriben en au-
tocaravana a passar un cap de setmana o una esta-
da de més durada, descobrint els pobles i racons del 
Penedès. Al maig, una parella d’autocaravanistes de 
vacances al Penedès van gaudir de la nova àrea d’au-
tocaravanes a Subirats i els seus serveis. La parella 
del Maresme amb la seva autocaravana van utilitzar 
l’àrea d’autocaravanes per fer nit. Durant la seva es-
tada a Subirats van visitar un celler, van comprar en 
els comerços locals i van dinar en un restaurant de la 
zona, a més, van gaudir d’una ruta en bicicleta. 

L’àrea d’autocaravanes està situada a l’estació de tren de 
Lavern, darrere d’EnoBiCiNGPENEDÈS, compta amb una 
àrea per a tres autocaravanes i els serveis necessaris 
de subministrament d’aigua i punt de recollida d’aigües 
residuals, també una zona de pícnic on poder gaudir 
d’àpats a l’aire lliure.
A la mateixa estació de tren, disposen d’atenció al visi-
tant a l’Oficina de Turisme de Subirats i un punt digital 
24 hores, poden agafar el tren per a visitar una altra ciu-
tat o llogar una bicicleta, totes dues opcions fomenten la 
mobilitat sostenible pel territori. 
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Esportiu Subirats

Des del club Esportiu Subirats, un cop acabada la temporada, voldríem agrair la gran 
tasca que han fet totes aquelles persones que, setmana rere setmana, ens han ajudat a 
què sigui possible, també a tots els nostres tècnics i jugadors/es.

I ja començar a preparar amb moltes ganes la propera temporada.

Com cada any celebrarem el campus d’estiu tant de futbol com de bàsquet:

De cara a la propera temporada, estem treballant per fer futbol femení sènior, totes aquelles jugadores que estiguin 
interessades seran benvingudes.

També estem buscant jugadores per al nostre equip de bàsquet femení  Aleví i Infantil.

També jugadors de totes les edats de futbol seran benvinguts.

Sortides organitzades pel Subigran

El 16 de març passat, el Subigran va organitzar una sortida a Cardona. Van anar a les mines de sal amb una guia 
i un trenet des de les oficines de turisme fins l’entrada de la mina. Seguidament van anar a fer una visita a l’exte-
rior del Castell de Cardona (on hi ha la foto de grup) i més tard van anar a dinar a un restaurant anomenat Pla de 
l’Abella, un emblemàtic restaurant enmig del camp, on es podien trobar animals de granja. 

El mes d’abril la sortida va ser visitar Castelló d’Empúries, la basílica de Santa Maria, l’ecomuseu fariner i la cúria 
presó, i per finalitzar el dia van anar a Roses a dinar i després a caminar pel passeig. 

 Informació facilitada per l’entitat Subigran

3 SETMANES: DES DEL 25 DE JUNy AL 12 DE JULIOL
Juny de 15:00 a 16:00 Acollida

 de 16:00 a 18:30 Campus de futbol i bàsquet

 de 18:30 a 19:30 piscina

Juliol de 9:00 a 10:00 Acollida

 de 10:00 a 12:30 Campus de futbol i bàsquet

Informació facilitada per UE Subirats
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Recorregut de foc i presentació de la nova Bèstia
Acompanyats de la gent del poble i de les guspires dels dracs 
de la Geltrú, de Pacs i de Sant Pau d’Ordal, la colla del Drac 
de Lavern va fer petar per última vegada el seu Drac Masellot, 
que datava de 1995 i que va ser creat pel mestre artesà Enric 
Sendra.

Minuts més tard, de sota d’una cortina de foc al ritme d’una 
melodia tenebrosa, que ens recordava la història del Drac de 
Lavern, va sortir el nou Masellot. Una bèstia lleugera de 35 kg 
construïda per l’escultora Dolors Sans.

El recorregut de foc va continuar desfilant amb la nova fera 
fins a la plaça del cafè on va tenir lloc la petada conjunta de 
dracs.

La nit va cloure amb un sopar de brasa i concert de música 
en directe amb tots els participants de les colles dels dracs i 
tots els Lavernencs i Lavernenques que s’hi van voler apuntar.

Farem que el Masellot escupi foc arreu de Catalunya i així 
donar a conèixer els elements festius del nostre poble i del 
nostre municipi.

Informació facilitada per la Colla del Drac de Lavern

Cantem sempre cançons belles

L’any 1918 l’Ateneu Agrícola de La-
vern es va constituir legalment com 
a associació. Tres anys més tard, 
el 1921, ho feia la Societat Coral 
Art i Germanor de Lavern. Conei-
xem aquesta data perquè és quan 
el Comte de Lavern, el senyor Pere 
Grau i Maristany, va fer donatiu d’un 
espectacular estendard brodat en 
seda, tot i que segurament la Coral 
ja existia uns anys abans.

El 12 de maig passat, amb motiu 
del recent centenari de l’Ateneu, les 
actuals corals El Serral (infantil) i el 
Cor Soleia de Lavern van oferir un 
concert commemoratiu. Un cop els 

més menuts van mostrar el seu re-
pertori, el Cor Soleia va interpretar 
una selecció de cançons del segle 
passat dels més significatius autors 
com Apel·les Mestres, Joan Maragall 
o amb explicacions intercalades que 
anaven contextualitzant les cançons.

En acabar, es va convidar els antics 
cantaires del poble a pujar a l’esce-
nari, on van cantar peces de l’antic 
repertori d’havaneres, sardanes i 
caramelles, entre elles una peça ori-
ginal d’en Gregori Martínez que, en 
el seu moment, va dedicar a Lavern 
i que donava nom a tot l’acte: Can-
tem sempre cançons belles. Va clou-

re l’acte un pica-pica on, entre xer-
rics de vi i degustacions de coques, 
el comentari més sentit era: Ho hem 
de repetir!

I com no podia ser d’altra manera, 
i com a símbol de la tradició coral 
del poble, l’estendard de 1921 va 
presidir novament l’escenari, tal i 
com ho ha anat fent al llarg dels 
darrers cent anys quan l’ocasió ho 
ha merescut.

Informació facilitada 
per l’Ateneu Agrícola de Lavern
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Un dinar fantàstic de trobada entre els residents de 
la Casa de Família El Cenacle i la Residència Fontsanta

Benvolguts lectors i lectores de la revista “Tot Subi-
rats”, us volem informar que el 10 d’abril passat, 
ens vam reunir alguns residents de El Cenacle i de 
Fontsanta per a compartir un dinar al restaurant “El 
Lledoner”.

Si us fem partícips d’aquesta trobada entre les dues 
residències és perquè considerem que aquesta tro-
bada té un gran valor per a nosaltres i és per aques-
ta raó que volem explicar al nostre veïnat què fem i 
perquè fem actes d’aquestes característiques.

Des del moment que Mossèn Josep Raventós va fun-
dar “El Cenacle” i “La Residència Fontsanta”, tots 
els que hem tingut el plaer de treballar en aques-
tes institucions, hem assumit l’ideari principal del 
Mossèn que, entre d’altres coses, pensava que calia 
trencar les barreres. Barreres que no són físiques, 
sinó les barreres més difícils de vèncer, les barreres 
psicològiques i socials.

Moltes persones encara creuen que la gent gran ha 
de quedar una mica al marge de la vida social, que 
en certa manera el seu cicle vital, sobretot quan 
parlem de gent de molt avançada edat, està tocant 
a la fi i, per tant, que estant a casa o en un àmbit 
residencial ja n’ hi ha prou. Aquest exemple és vàlid 
també per a les persones amb algun tipus de dis-
capacitat psíquica o física. Sovint molta gent pensa 
que aquestes persones no tenen els aprenentatges 
culturals i socials suficients per anar a un bon res-
taurant i comportar-se en un entorn social.

Res més lluny de la veritat, els nostres avis i àvies 
van cantar, van gaudir d’un menú excepcional i van 
llegir poemes i els nostres residents de la Fontsanta 
van gaudir de l’àpat, van xerrar amb els avis, algun 
es va animar també a cantar i a explicar històries i 
l’entorn i les vivències d’aquests dos col·lectius ens 
van fer estar molt a gust i feliços.

Ens va comentar una de les cambreres que ens 
atenia, que l’havia sorprès amb quina educació 
i tranquil·litat gaudien de l’àpat els residents de 
Fontsanta. Li vàrem contestar, amb tota la humilitat, 
que quan una persona surt, es relaciona i va a llocs 
públics troba d’allò més natural anar a dinar i sen-
tir-se còmode.

El menú, el personal i el lloc, van ser excepcionals, 
però per a nosaltres, el més important de tot plegat 
és que els nostres avis i àvies i els nostres resi-
dents de Fontsanta, segueixen trencant barreres i 
que les auxiliars i els tècnics d’ambdues institucions 
els ajuden amb el seu suport a facilitar-los superar 
els reptes.  

Per tot plegat només ens queda agrair a la Fundació 
el gran esforç que fa per fer possible la inclusió i, 

és clar, també ens queda recordar el Mossèn perquè 
com ell volia seguim trencant barreres.

Equips Tècnics de La Casa de família El Cenacle i 
la Residència Fontsanta 02/05/19

Informació facilitada la Casa de família 
El Cenacle i la Residencia Fontsanta
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Ple 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 6 DE MARÇ DE 
2019

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries, ordinària 
del dia 30 de gener de 2019 i extraordinària del dia 20 
de febrer de 2019.
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS 
GRUPS.

2.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de 
la relació de llocs de treball.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- Aprovar inicialment la memòria valorada de l’actuació 
d’enllaç de camins estació tren Lavern i de la relació de 
béns i drets.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

4.- Aprovar l’expedient de contractació de la  concessió 
del servei de cicloturisme.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

5.- Aprovar la convocatòria dels 6ns Premis Castell de 
Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

6.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des 
de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 
41/2019 fins al núm. 102/2019 ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA L’1 D’ABRIL DE 
2019

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals 
de les eleccions Generals del 28 d’abril de 2019.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 3 D’ABRIL 
DE 2019

1. Donar compte del Decret 116-2019 de Liquidació del 
pressupost de 2018.
Tots els regidors es donen per assabentats.

2. Aprovar inicialment la modificació pressupostària 
2/2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de PDeCAT,  PSC  i ERC i TRES ABSTENCIONS 
del grup APS-CUP.

3. Aprovar la modificació i ampliació de la delegació de 
funcions a l’ORGT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS .

4. Donar el vistiplau a la delegació de la Junta de Com-
pensació del Polígon Muntanya Rodona a favor de l’Orga-
nisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5. Al·legacions a l’estudi de rasants a Lavern, PAU 12 del 
POUM de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6. Aprovar provisionalment el Pla especial en sòl no urba-
nitzable PE-SNU-5 “Ceràmica d’Ordal”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7. Aprovar el Text refós de la “Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit del PMU-11 
Masia Can Parellada”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

8. Aprovar de nou provisionalment el document de “Mo-
dificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal de Subirats consistent en el canvi de classificació d’uns 
terrenys corresponents a l’entorn de la Masia de Can Rà-
fols”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestat pels 
grups de PDeCAT i PSC, TRES EN CONTRA del grup APS-
CUP i DUES ABSTENCIONS d’ERC .

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 29 D’ABRIL 
DE 2019

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals 
de les eleccions  Municipals i Europees del 26 de maig de 
2019.
Tots els regidors es donen per assabentats.
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Benvolguts veïns i veïnes:

Primer de tot, us volem donar les gràcies per 
haver tornat a confiar en nosaltres en les passa-
des eleccions del dia 26 de maig. Des de l’any 
2011 som la força política més votada al municipi 
i, per tant, els que hem d’intentar formar govern. 
Volem agrair-vos també la vostra alta participació 
en els comicis europeus i que la llista del nostre 
president Carles Puigdemont hagi estat la llista 
més votada i hàgim aconseguit que sigui al parla-
ment europeu.

Hem arribat a la fi d’un mandat electoral i a l’inici 
d’un altre. Per al nostre grup municipal ha estat el 
moment de fer balanç de la feina feta, dels assoli-
ments aconseguits i de les tasques pendents. Hem 
treballat amb il·lusió per millorar el municipi en 
tots els aspectes i estem convençuts que encara 
queda molta feina a fer.

Ara és el moment de les persones i la nostra dedi-
cació estarà enfocada a millorar tot el possible la 
vida dels veïns i veïnes. En tots aquests anys hem 
treballat a fons per millorar l’economia municipal, 
apropar l’administració a la ciutadania i  fer del 
nostre municipi un referent a tot el Penedès.

Hem debatut molt sobre el nostre programa elec-
toral, un programa fet amb el cap i des del cor. 
Un programa seriós on s’exposen les línies en les 
que volem seguir treballant d’una manera honesta 
i realista. No podem fer “volar coloms” a les cam-
panyes electorals, una de les causes, entre moltes 
altres, del desencís de la ciutadania amb la políti-
ca i les persones que s’hi dediquen.

Hem de ser honestos, a les campanyes no tot s’hi 
val, i no es poden prometre coses que compro-
meten econòmicament tots els veïns i veïnes o 
que són irrealitzables. Ens agradaria que tots els 
grups polítics fossin conscients d’aquest fet i ha-
guéssin estat capaços també de donar a conèixer 
les seves propostes a tot el municipi, i no nucli a 

nucli. Subirats som tots i tots hem d’estar assa-
bentats del que passa al nucli del costat. 

Creiem que el nostre grup ha aconseguit moltes 
fites: sanejar l’economia municipal amb una re-
ducció de l’endeutament, la recuperació de les fi-
ances i avals i una disminució important del deute 
amb la companyia de l’aigua. S’han millorat ser-
veis bàsics com l’enllumenat i el sistema de reco-
llida d’escombraries; s’ha consolidat el municipi 
com a destí turístic de qualitat; s’han millorat els 
canals de comunicació i d’accés a la informació; 
s’ha incrementat el servei de teleassistència i 
s’han ampliat les hores d’activitats per a la gent 
gran. S’han millorat les instal·lacions esportives i 
se n’han fet de noves; s’han posat en marxa dos 
habitatges socials; s’han consolidat les aules d’es-
tudi i se n’han obert dues noves; s’han realitzat 
obres i arranjaments a tots els nuclis i hem estat a 
sobre d’altres administracions per a poder portar 
a terme millores i nous equipaments.

Sabem que el nostre municipi és complex, però és 
aquesta complexitat (per la seva extensió i disper-
sió) el repte que hem d’assolir entre tots. Tenim, 
com a grup municipal, molta il·lusió per seguir 
treballant i millorar, des de la nostra experiència, 
en tots aquells aspectes on no hem arribat i que 
creiem necessaris. 

També sabem que queda molt camí encara per 
recòrrer i ens agradaria fer-ho amb vosaltres, tots 
junts per Subirats, fem-ho junts!

D’altra banda, seguirem estant al costat del nostre 
president, Carles Puigdemont, avui injustament 
exiliat i dels nostres presos i preses polítiques. 
Esperem que, ben aviat, pugui ser investit diputat 
al parlament europeu. I des del municipi seguirem 
lluitant per aconseguir que tornin i que siguin alli-
berats. El municipi va votar el dia 1 d’octubre del 
2017 i va ser clar al respecte: volem ser una nació 
i volem ser una república. Visca Catalunya!
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El 15 de febrer passat, vam organitzar una petita xerrada 
enfocada a la sobirania energètica i la sobirania municipal. 
Des de la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia, 
ens van explicar com participen en la producció, la compra 
i venda d’energia elèctrica a partir de fonts renovables. 
Els particulars i empreses poden contractar aquesta llum 
sense haver de fer canvis tècnics a la instal·lació. Amb 
més de 100.000 contractes, és un model transparent, de-
mocràtic, sense lletra petita i verd, que de mica en mica 
també està entrant als municipis.

En Jaume Casals, alcalde de Navàs, va explicar la munici-
palització dels diferents serveis públics que el govern amb 
majoria de la CUP ha impulsat durant les dues legislatures 
i com, contràriament al que sovint s’anuncia, aquesta mu-
nicipalització ha representant un estalvi i una millora en la 
gestió. També ens va explicar projectes de sobirania ali-
mentària, i va posar  l’accent en la valorització del territori, 
els productes locals i el petit comerç. 

Recuperar sobirania

Dins del moviment feminista, com en tots els moviments 
que lluiten contra la desigualtat i l’obtenció de drets, 
podem trobar reivindicacions de minories, de dones ex-
closes del model de dona blanca, cis (és a dir, les dones 
no trans) i heterosexual. Un clar exemple és l’ús inapro-
piat que té el feminisme de la vagina, la menstruació i la 
reproducció com a símbol de la lluita. D’aquesta manera, 
les dones infèrtils o les dones trans no hi estan represen-
tades. No poder parir o no tenir vagina no significa ser 
menys dona. Això no vol dir deixar de parlar de l’estigma-
tització que pateixen aquests temes dintre de la societat 
masclista en la qual vivim, sinó deixar de fer-los servir com 
a símbol perquè no representa totes les dones, ja que el 
feminisme és un moviment de totes. 

S’han d’expandir els horitzons, hem de canviar la idea pre-
concebuda que tenim sobre el cos de la dona i començar 
a reconèixe’n la diversitat. No només en el sentit de no 
complir amb els cànons establerts de bellesa, on sí que 
ja hi ha molts debats, sinó d’acceptar que una dona pot 
tenir barba, penis o cossos que de sempre hem entès com 
a masculins. De la mateixa manera que acceptem amb na-
turalitat que una dona que perd els pits o que pateix una 
ablació continua sent dona, també hem d’arribar a accep-
tar amb naturalitat que una dona tingui penis. 
El feminisme, un moviment igualitari que lluita contra el 
patriarcat i la intolerància, ha de fer-se seves les reivindi-
cacions.

Reconèixer la diversitat

No n’hi ha prou amb fer. Un ajuntament és una institució al 
servei del territori que administra i sobretot de la gent que 
hi conviu. Fa un any que l’equip de govern aprovava ini-
cialment un Pla Parcial per la urbanització del que s’ano-
mena Eixample de Lavern al sector on hi ha les escoles. 
Des de l’APS-CUP vam fer diferents al·legacions referides 
a:  Procés de participació dels veïns, estructura general del 
sector, equipaments i espais lliures (zones verdes), habitat-
ge protegit i altres. També hi va haver altres al·legacions. 
Després d’un any de no saber gaire res, en l’anterior “Tot 
Subirats” l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Pere Pons, va ex-
plicar que s’ha redactat una nova proposta que serà expo-

sada en públic. Des de l’APS-CUP vam demanar l’informe 
de la comissió d’urbanisme que, en una part important, 
coincidia amb les al·legacions presentades. Vam descobrir 
que l’informe era del març de 2018. El cas és que tot i l’in-
terès pel tema, tot i presentar al·legacions fins que no hem 
demanat l’informe no hem vist amb detall els dèficits del 
projecte, però el que és pitjor, es tornarà a presentar un 
projecte sense la plena participació de veïns i els regidors 
que també som part de l’Ajuntament. I com aquest, molts 
altres temes importants per al municipi i, especialment, els 
que depenen d’urbanisme i d’alcaldia, que es despatxen 
internament com si l’Ajuntament fos l’oficina de l’alcalde. 

Fer i desfer sense comptar amb els altres ni el 
municipi (Eixample de Lavern 2a Part)

Aquest any hem viscut al Ple com veïns de la Guàrdia, can-
sats d’esperar resposta, venien a exposar diferents queixes 
d’unes obres d’urbanització que ja es van fer, però no es 
van acabar. Després d’anar al Ple i queixar-se, en pocs dies 
s’han resolt part dels problemes que hi havia. Aquest és 

un altre exemple més de participació reactiva, on la falta 
d’informació i resposta per part de l’Ajuntament, demana 
que els veïns s’organitzin per reclamar el que ja hauria de 
sortir del propi Ajuntament.  

Quan cal que els veïns s’organitzin i protestin perquè 
l’Ajuntament no escolta ni atén els problemes
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aquesta realitat i acompanyar el canvi que 
necessita Subirats.

Tot i que encara podem millorar molts as-
pectes, estem orgullosos de la campanya 
electoral que hem fet, portant el programa 
porta per porta i havent pogut saludar i 
parlar amb la majoria de veïns. El contacte 
amb la gent ha sigut el més gratificant de 
la campanya i la resta, a partir d’ara, serà 
un gran aprenentatge.

Encarem aquest nova etapa amb la il·lusió 
de servir al municipi, a la nostra manera, 
escoltant a tothom i teixint les aliances 
que ens portin a millorar els serveis pú-
blics que ens mereixem i paguem tots els 
ciutadans.

Finalment aquest 26 de maig també ens 
ha portat un pas endavant en la consecu-
ció de la desitjada República catalana que 
es pot construir des dels Ajuntaments. Per 
primer cop les formacions independentis-
tes en el seu conjunt hem superat el llin-
dar del 50% de vots, fet que reforça que 
seguim ampliant, encara que poc a poc, 
l’espai independentista.

509 GRÀCIES! 

SALUT I REPÚBLICA!! VISCA CATALUNYA 
LLIURE!!

509 gràcies!!

509 gràcies a totes les veïnes i veïns que 
heu confiat en el projecte d’Erc Subirats. 
Amb aquest projecte renovat de persones 
hem obtingut, en les eleccions municipals 
del 26 de maig, un augment de 245 vots 
respecte les municipals del 2015, obte-
nint un regidor més que a l’anterior man-
dat. Gràcies a la vostra confiança teniu a 3 
representants d’ERC a l’Ajuntament.

Som la força que més puja, amb molta 
diferència, de totes les candidatures que 
es van presentar i ens hem quedat a tant 
sols 13 vots d’obtenir el quart regidor, fet 
que podria haver canviat les majories de 
l’Ajuntament.

Seguim pensant que el projecte polític de 
Junts per Subirats està esgotat i que cal 
una renovació de les polítiques municipals, 
i no deixarem de treballar en els propers 
4 anys perquè més persones se sumin al 
projecte d’esquerra i aconseguir renovar 
les polítiques municipals actuals.

Som la veritable alternativa a un govern del 
Pere Pons i, tot i ser poc coneguts encara, 
hem pogut deixar entreveure la solvència 
del nostre projecte. Hi ha una fidelitat de 
vot en els pobles que provoca una estabi-
litat de votants i que sovint la gent no s’ar-
risqui a canviar el seu vot de fa anys, fet 
que afegeix complexitat per poder alterar 
les majories. Malgrat tot, estem preparats 
i molt ben situats per posar en qüestió 
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Nosaltres, el PSC, ja fa uns quants anys que 
hem format part del consistori, bé com a 
oposició, o bé formant part de l’equip de 
Govern. Sempre amb acords signats amb la 
formació encarregada de governar el muni-
cipi. Ens hem implicat amb totes les nos-
tres forces, només amb l’objectiu de fer un 
municipi on la convivència i el benestar de 
tots els veïns fos la nostra prioritat. Sense 
oblidar l’ensenyament, la cultura, l’esport, 
sense deixar de banda la gent gran, que són 
els que en el seu temps han ajudat a cons-
truir el municipi que ara tenim, i pensant 
sempre en el futur i la gent jove.

La clau de la convivència és el respecte a 
les idees de qualsevol veí/veïna que viu a 
Subirats, sense importar-ne la procedència, 
l‘orientació sexual, la religió o la ideologia. 
Aquest municipi tan bonic i variat ens fa 
treballar per fer-lo més gran, si cal, i col-
locar-lo al capdavant dels municipis de la 
comarca, si més no del país.

Per això, la nostra idea és fer més municipi, 
comptant amb tota la ciutadania, abordant 
i entenent els seus problemes, acceptant,  
estudiant i solucionant, dins de les nostres 
possibilitats, les queixes, suggeriments i ne-
cessitats.

Ja sabem que Subirats és un municipi molt 
complex i que, donada la seva extensió i la 
seva configuració, format per molts nuclis, 
és més difícil poder arribar a satisfer totes 
les demandes; que com és lògic ens fan ar-
ribar els veïns i veïnes. I que tothom té dret 
a que se li doni una resposta i una solució 
dins de la dificultat que comporta la varie-
tat de sensibilitats de cada nucli.

Nosaltres, com sempre, creiem que amb un 
acostament als problemes reals de la gent, 
escoltant, preguntant i actuant farem canviar 
la percepció que l’Ajuntament no sigui una 
eina de recaptar impostos. Que els  veïns i 
veïnes vegin que és una eina per solucionar 
les mancances dels seus nuclis, llavors és 
quan veritablement els nostres convilatans 
veuran que l’Ajuntament és la casa comu-
na de tots i que és una eina que tenen per 
poder satisfer les seves necessitats.

Nosaltres, el PSC de Subirats, ens implica-
rem al cent per cent, per a què això sigui 
així i els veïns i veïnes, vegin l’Ajuntament 
com la administració propera i no com un 
simple administrador (que ho és) dels seus 
impostos.

Ja s’han acabat les eleccions municipals on 
cada partit haurà fet propostes vers al mu-
nicipi i haurà donat la seva visió de futur pel 
funcionament del nostre Ajuntament. Nosal-
tres, un cop acabat aquest període, hem fet 
una anàlisi minuciosa del resultat obtingut 
i de les propostes que ens han fet els veïns 
i veïnes dels diferents nuclis i hem arribat a 
una conclusió: hem de continuar treballant 
pel municipi i solucionar els problemes que 
ens han exposat els veïns i veïnes del nos-
tre municipi durant la campanya electoral. 
També volem donar el nostre agraïment als 
que ens han fet confiança amb el seu vot; de 
ben segur que no els defraudarem. Posarem 
tot el nostre esforç per fer de Subirats un 
municipi millor per a tothom.
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CAPS DE SETMANA DE JUNY, 
JULIOL I AGOST
MERCAT DEL PRÉSSEC 
D’ORDAL, A LA PLAÇA 
SUBIRATS DE SANT PAU 
D’ORDAL

21 DE JUNY

Presentació del XVI Festival de 
Música a les Vinyes, a les Caves 
Llopart

29 DE JUNY

Festa Major de Casablanca

28, 29 I 30 DE JUNY

Festa Major de Lavern

2, 3, 4 I 5 D’AGOST

Festa Major d’Ordal

11 SETEMBRE

Diada Nacional de Catalunya

5, 6 I 7 JULIOL 

Festa Major de Can Batista

13 JULIOL

22:00 h 
Nits a la Fresca – Havaneres amb 
el grup Mar Endins, al Castell de 
Subirats

20 I 27 JULIOL

Festival de Música a les Vinyes

26, 27 I 28 JULIOL

Festa Major urbanització Can 
Rossell

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

www.subirats.cat

Mercat del Préssec d’Ordal
SANT PAU D’ORDAL (SUBIRATS)

DISSABTE I DIUMENGE
JUNY, JULIOL I AGOST
DE 9h a 14h
Plaça Subirats (Sant Pau d’Ordal)

www.turismesubirats.cat



otSubiratsT L’entrevista

Des dels 14 anys viu a Can Bas, pri-
mer a la casa gran i després, a la 
dels masovers.

200 pessetes i la vida: aquest era 
el tracte, a canvi: netejar, fregar el 
terra de genolls, planxar, servir la 
taula i dir contínuament: “Passi-ho 
bé, senyora”, “Bona tarda, senyora”, 
“Bona nit, senyora”, “Fins demà, si 
Déu vol, senyora”.  Només teníem 
lliure diumenge a la tarda, al matí a 
missa i a la tarda, podíem sortir.

Érem tres germans, la gran és la 
Rosa, després jo, i el més petit, en 
Joan. Teníem 8, 7 i 2 anys quan la 
meva mare amb trenta-quatre anys 
es va morir. Eren anys de misèria, 
el meu pare feia de pagès a jornal i 
a nosaltres ens van portar a Barce-
lona, mitjançant el mossèn de Sant 
Pere Molanta. La meva germana i jo 
vam anar internes a les monges del 
carrer Montalegre i el meu germà, a 
les Llars Mundet.

Quan tenia 14 anys, la Sra. Teresa, 
de Can Bas, que era filla de Sant 
Pere Molanta, em va venir a buscar 
per fer de minyona i m’hi vaig estar 
fins els 21 anys. A l’any següent em 
vaig casar amb el Josep, desobeint 
el meu pare, que no ho volia. Ell em 
deia que ja havia estat a la masia i 
si em casava amb el Josep, hi tor-
naria.  La família del Josep eren els 
masovers de la finca. Els meus so-
gres feien de masovers i porters, te-
nien quatre fills, tres nois i una noia, 
però el Josep és l’únic que es va 
voler quedar aquí amb ells. El germà 
gran es va fer frare, la germana es va 
casar i se’n va anar a Barcelona, i el 
germà petit, amb 14 anys, va marxar 
a Avinyonet. Els propietaris volien 
que els xicots es quedessin a treba-
llar a la finca, però hi havia molta 
misèria.

Anaven a buscar el racionament a 
la rectoria, en mossèn Batllori els 
donava pots de llet en pols i algun 
aliment més. I tots es van espavilar a 
marxar. L’únic que es va quedar a la 

Carme Mateu Penas
finca va ser el Josep fent de masover, 
i jo amb ell i els meus sogres. Viví-
em amb dificultats, i em van oferir 
una feina a les caves Segura Viudas, 
sempre que pogués arribar a Sant 
Sadurní, perquè des d’allí es reco-
llia als treballadors en un autocar 
per portar-los al celler.  Ens ho vam 
parlar a casa i el meu cunyat ens va 
regalar un 600 perquè el meu home 
em pogués portar a Sant Sadurní 
cada dia. Així vaig començar a tre-
ballar a  Segura Viudas; hi vaig tre-
ballar des dels 27 anys i fins els 63, 
que em vaig jubilar. Vaig entrar per 
quinze dies i m’hi vaig estar trenta-
cinc anys. El meu home no volia que 
treballés fora de casa, em deia: i la 
mare qui la cuidarà? Perquè sempre 
es trobava malament i, a més, tenia 
els fills petits, però em vaig espavi-
lar a fer-ho tot, treballar fora, cuidar 
la casa, tenir cura de tots.

El Josep no va voler mai sortir d’aquí 
ni treballar en una altra cosa, quan 
quedava un any per jubilar-se, vam 
parlar amb els propietaris, llavors la 
Sra. Teresa i el Sr. Salvador ja eren 
morts, i hi havia el Sr. Francesc. Li 
vam demanar de comprar la casa 
on havíem viscut sempre, però ens 
va dir que no, que si volíem podíem 
comprar-li aquesta, on som ara. I així 
ho vam fer. Ens vam hipotecar, la vam 
arreglar, i com que al meu home no 
li agradava sortir, ni viatjar, ni voltar, 
jo vaig fer moltes hores extres a les 
caves Segura, i hi treballava també 
les vacances, i així la hipoteca que 
era de 12 anys la vam poder pagar 
en 7.

Em va doldre molt no poder seguir 
vivint a la casa dels masovers, em 
semblava que era un càstig, perquè 
aquella era més gran i més alegre, 
vaig plorar molt, però al final em 
vaig conformar.

La joventut va ser molt amarga, 
vaig passar moltes penalitats, sense 
mare, fora de casa, interna al col·legi 
de monges, i després de minyona... 
La feina no s’acabava mai a Can Bas, 

i un cop casada, el meu home esta-
va molt “emmarat”, els sogres eren 
molt religiosos. Recordo que al ves-
pre, tots sèiem a la vora del foc i a 
passar el rosari. Aquest era el dia 
a dia, va ser tot molt gris. Treba-
llar fora de casa m’ha ajudat molt, 
econòmicament, però també social-
ment i per mi mateixa. La filla va 
poder estudiar a l’acadèmia Almi de 
Vilafranca i treballa des de fa molts 
anys a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
i el fill fa de transportista.

Ara el trobo a faltar al Josep, fa 
un any i mig que es va morir, i en 
aquell moment li vaig estar par-
lant molt, i li vaig demanar perdó 
per totes les discussions que vam 
tenir i aquí estic, sola, amb la gossa, 
però surto molt: vaig a gimnàstica a 
Can Cartró, vaig d’excursió amb el 
Subigran, vaig a comprar... Al final 
he arribat a aquesta edat i estic 
tranquil·la, aquí a Can Bas ens anem 
quedant sense veïnatge, només hi 
som la Maria, que té 86 anys, jo, 
i els nous propietaris de la finca. 
Això és l’únic que m’amoïna, que 
ens anem quedant sols.

Nascuda a Sant Pere Molanta el 
24 de gener de 1943, veïna de 
Can Bas. Vídua d’en Josep Ven-
drell Julià, té una filla, la M. Rosa 
i un fill, en Joan, i és àvia d’en 
Joshua, l’Ivan i la Míriam.


