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Molt bona assistència de públic
al Subirats Tasta’l
URBANISME

JOVENTUT

CULTURA

Estat de les obres de
la travessera de Sant
Pau d’Ordal

Sortida a
Port Aventura

Nous treballs
al Jaciment

Dades d’interès
MUNICIPI
Emergències__________________________ 112
Ajuntament___________________________938
Avaries Aigües________________________ 900
Cementiri i Parròquia d’Ordal____________ 650
Cementiri i Parròquia de Lavern_________938
Consultori Mèdic d’Ordal_______________ 938
Consultori Mèdic de Sant Pau___________938
Consultori Mèdic de Lavern_____________ 938
Farmàcia d’Ordal______________________938
Farmàcia de Sant Pau__________________938
Oficina de Turisme de Subirats__________ 938
Residència Castell de Subirats___________ 937
Residència El Cenacle (Ordal)____________938
Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern______________ 938
Ateneu Ordalenc______________________ 938
Centre Agrícola de Sant Pau_____________ 938
Fundació Pro Penedès_________________ 938
Escoles
Llar d’infants de Lavern________________ 938
Llar d’infants d’Ordal___________________938
Llar d’infants de Sant Pau_______________ 938
Escola Subirats (Lavern)________________938
Escola Montcau (Ordal)_________________938
Escola Sant Jordi (Sant Pau)_____________938
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní____938
Taxis i autocars
Xavier Anglada________________________ 619
Autocars Vendrell_____________________ 938

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
993
878
094
993
179
993
994
179
993
993
431
179

011
583
593
077
086
361
267
107
003
499
040
028

994
179
993
170

170
076
394
588

994
179
993
993
179
994
912

211
132
393
302
132
723
061

Ajuntament
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dissabte de 9 a 13h (visites concertades i registre)
Serveis socials
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Dilluns de 10 a 13 h – treballadora social
Dimecres i dijous de 10 a 13 h – treballadora social
Dijous de 10 a 13 h – educador social
Dinamitzadora de la gent gran
(Tel. 680 158 870)
Dimarts de 9 a 13 h
Servei de joventut
(Tel. 628 26 44 81)
Sant Pau d’Ordal – divendres de 16 a 20 h
Ordal – dilluns de 16 a 20 h
Urb. Casablanca – dimecres de 16 a 20 h
Serveis tècnics
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Arquitecte (sòl urbà) – dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Arquitecte (sòl no urbà) – dilluns i dimecres de 10 a 13 h
Aparellador - dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Enginyer – dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h
Tècnica de medi ambient – dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Tècnic d’esports – de dimarts a dijous de 9 a 14h
Oficina de Turisme
ESTACIÓ VITIVINÍCOLA DE LAVERN-SUBIRATS
(Tel. 93 899 34 99)
Horari d’hivern (d’octubre a març): de dimarts a dissabte de 10 a
15h. Diumenge i festius de 10 a 14h. Dilluns tancat.
Horari d’estiu (d’abril a setembre): de dimarts a dissabte de 9
a 14h i de 16 a 18h. Diumenge i festius de 10 a 14h. Dilluns
tancat.

144 943
922 544

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès________ 938
Bombers de Vilafranca_________________ 938
CAP Alt Penedès______________________ 938
Creu Roja de Vilafranca_________________938
Delegació d’Hisenda de Vilafranca_______938
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès_______938
ITV de vehicles agrícoles________________ 977
ITV de Vilafranca______________________938
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní______936
Mossos d’Esquadra de Vilafranca________936
Registre Civil de Vilafranca______________938
Registre de la Propietat________________ 938

900
922
915
915
923
180
393
923
570
570
199
172

000
080
400
300
112
440
715
311
050
010
222
845

Consultoris mèdics
Sant Pau d’Ordal – dilluns i divendres de 9 a 12.30 h. Telèfon 93
899 33 61
Ordal – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h. Telèfon 93 817 90 86
Lavern – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h. Telèfon 93 899 42 67
Deixalleria
(tel. 659 09 91 70)
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 14 h
CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
Dilluns de 9 a 11 h (del 29 de juliol al 30 d’agost de 8,30 a 10 h)
Jutjat de Pau
Secretari judicial – divendres de 10 a 12 h
Jutge de pau – divendres de 12 a 13 h
Oficina de correus (Sant Pau d’Ordal)
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

VISITA AMB ELS REGIDORS
• Pere Pons i Vendrell pere.pons@subirats.cat
Alcaldia, Planificació, Obres i Urbanisme
• Àngels Pinyol Batet angels.pinyol@subirats.cat
Coordinació, Suport Alcaldia, Comunicació Interna i
Externa, Transparència i Transformació Digital, Participació
Ciutadana i Turisme
• Gabriel Gómez Sesma gabriel.gomez@subirats.cat
Serveis i Manteniment, Ocupació i Promoció Econòmica

• Carles Morgades Àguila carles.morgades@subirats.cat
Organització i RRHH, Prevenció i Seguretat, Medi Ambient i Món
Rural i Protecció Civil i ADF
• Lluïsa Sueiro Iglesias lluisa.sueiro@subirats.cat
Benestar Social, Gent Gran, Igualtat i Cultura
• Marcos Pérez López marcos.perez@subirats.cat
Hisenda, Esports i Salut i Ensenyament

Pots demanar cita a

https://subirats.cat/regidories/cita
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Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més s’acosta el Nadal, un moment en què tothom vol viure aquestes
dates envoltats pel seus. Malauradament, hi ha presos polítics i exiliats que
no podran fer-ho amb les seves famílies.
Ni en el pitjor dels malsons ningú podia
imaginar aquest escenari de repressió.
Només ens toca mirar endavant i estar
esperançats, i tot i la crisi de convivència i de país que vivim hem d’estrènyer
els punys i dintre la discrepància buscar
les empaties per cercar les solucions
polítiques a un problema que no és altra
cosa que un problema polític.
Un cop recordat aquest aspecte de l’escena política i amb una afectuosa abraçada a tots i totes, crec que honestament
estem davant una sentència injusta i un
a repressió desmesurada que els llibres
d’Història analitzaran i posaran a lloc.
Mentre hi hagi polítics a la presó i exiliats és difícil trobar l’espai de serenor,
però cal que la societat civil i els servidors públics trobin un encaix per poder
continuar treballant per les aspiracions
que té Catalunya, i cal que des de les
administracions locals amb el seu dia a
dia donem servei a les necessitats de la
ciutadania i no deixem d’estar al servei
del parlament de Catalunya i del president de la Generalitat.
Cal que el govern català s’apoderi i
pugui tornar a parlar de tu a tu amb el
govern d’Espanya si finalment es pot
constituir un govern després d’haver
votat dos cops a unes eleccions generals en sis mesos.
És el moment de fer petites les discrepàncies i buscar les grans enteses, cal
una moderació amb la màxima força de
la democràcia. I sense renunciar a res,
treballar més que mai.
El nostre president a l’exili i l’actual president demanen poder seure, i si tenim
un govern cal de seguida arremangar-se
i treballar per negociar el futur a curt i
mitjà termini..
Els exercicis de memòria sempre es fan
des de l’òptica del present. Per analitzar el passat cal encara més temps, i
ara les solucions són unes altres. Des
del present cal trobar un nou acord de
3

futur i resoldre l’immediatesa. Segurament a Madrid hi ha gent disposada a
trobar solucions si som capaços també
de fer-ho nosaltres, i si la repressió aixeca el peu segurament serà mes fàcil
l’acord. Però entre tots hem d’aïllar
els brots de feixisme que ens porten
a una regressió. Aquest feixisme surt
per lluitar contra la igualtat que porta
la democràcia, la veritat de les coses. Ja
no només ens volen enganyar, sinó que
es menteix per enganyar i per discutir
qualsevol veritat.
La democràcia es basa sobretot en la
veritat, o en les diferents veritats, però
per principi ha de fugir de les mentides
intencionades i de les falses notícies. En
el món local la discrepància més que
mai ha de ser per resoldre la problemàtica local, allunyar-nos d’una demagògia
i del retret pel retret, de la política frontista; des del municipalisme hem de treballar des de la trinxera si volem la solidesa en la gestió dels nostres pobles, si
volem treballar i participar en la recuperació de l’economia, la recuperació dels
drets i les conviccions d’un poble que
sempre ha volgut expressar-se en democràcia. Defensem el que és millor per
al nostre municipi que també ho és per
a Catalunya, i respectem els que pensen
diferent, que si som tots més empàtics
potser trobarem abans les solucions i
sortirem de les actuacions desproporcionades.
En el darrer Ple es van aprovar les ordenances municipals només amb els
vots de les forces que porten el govern.
En el proper, esperem aprovar els pressupostos, que són imprescindibles per
treballar per a la ciutadania, donar els
serveis i fer les inversions; esperem que
les altres forces ens donin confiança i
que presentin també propostes per gestionar la millora de la ciutadania i del
municipi. Els pressupostos són l’eina
necessària i imprescindible, però també
ho són les ordenances, que en el fons
nodreixen el pressupost.
Esperançat en el futur i en una solució
pactada, desitjo bones festes a tothom
i que el 2020 sigui un any en què trobem l’acord i en què presos i exiliats puguin tornar amb les seves famílies.
Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies
Torre Ramona acull la primera Gala del Cava
El passat divendres dia 25 d’octubre al
vespre, la seu que la Confraria del Cava
té a Subirats es va omplir de gom a
gom d’autoritats, cavistes i amants del
cava per celebrar la seva primera Gala
del Cava, coincidint amb la celebració
dels 40 anys d’història de l’entitat.
Informació i fotografies cedides per
la Confraria del Cava

Recordatori de l’article vint-i-vuit de l’ordenança de civisme i
convivència ciutadana que té aprovat aquest Ajuntament:
d’acord amb les indicacions
que donin els serveis municipals.”

“1.- La utilització del mobiliari
urbà, l’arbrat o qualsevol altre
element situat a la via pública
per a la instal·lació de pancartes, pasquins, elements de decoració propis de les festes o
per a qualsevol altra utilitat serà
sotmesa a llicència.

CIVISME
La utilització del mobiliari urbà,
l’arbrat o qualsevol altre element situat a la via pública per
a la instal·lació de pancartes,
de pasquins, d’elements de decoració propis de les festes, de
les activitats culturals i la propaganda electoral ha de garantir que no es produiran desperfectes en els elements afectats
ni es perjudicarà la circulació
de persones i vehicles ni afectarà negativament l’estètica
de la via pública.
El/la titular de l’activitat és el responsable de la retirada
dels elements instal·lats i de reparar els danys causats”.

2.- La llicència serà atorgada, si
escau, quan l’activitat autoritzada sigui d’interès públic, sempre
que hi hagi garanties que no es
produiran desperfectes en els
elements afectats ni es perjudicarà la circulació de persones i
vehicles i quan no s’afecti negativament l’estètica de la via pública.
3- La instal·lació de propaganda electoral als emplaçaments indicats per l’Ajuntament en cada campanya electoral no està sotmesa a llicència.

Per tant, cal que tots fem un esforç perquè tant el nostre
espai públic com el mobiliari urbà resti en unes condicions
òptimes.

4- El titular de l’autorització és responsable de la retirada dels elements instal·lats i de reparar els danys causats,
4
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Demanar cita amb els regidors i regidores
de Subirats és ara més fàcil que mai
A partir del mes de gener els veïns i veïnes de Subirats
podeu demanar cita amb els regidors i regidores de
l’Ajuntament a través del web municipal.

regidoria de l’Ajuntament. Allà podreu veure els temes,
els documents d’interès i els enllaços disponibles, així
com les dades del regidor o regidora adscrit i el tècnic
responsable.

Aquest era un tràmit que fins ara s’havia de fer des de
la Seu Electrònica però que ara s’ha dissenyat perquè
sigui molt més fàcil i intuïtiu.

Sota les dades del regidor o regidora trobareu l’enllaç
al formulari per demanar cita. Un cop envieu el formulari, serà el regidor/a qui es posarà en contacte directament amb vosaltres per correu electrònic o telèfon
per quedar en un dia i una hora.

Dins l’apartat “regidories” del web municipal (www.
subirats.cat), trobareu la informació detallada de cada

Què és l’idCAT Mòbil?
L'idCAT Mòbil és el nou sistema
d'identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·
laboració amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, ofereix a
la ciutadania i que es pot utilitzar
per fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector
públic de Catalunya.

Avantatges:
•P
 ermet identificar-vos i signar des de
qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
• No cal recordar cap contrasenya ni
PIN
• No requereix la instal·lació de cap
tipus de programari
• És un sistema segur i no caduca pel
transcurs del temps

Per fer-ne ús heu de registrar, prèviament, les vostres dades de contacte en el fitxer Seu electrònica de
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

• És gratuït
• Alta sense certificat
• Alta amb certificat digital

Com funciona? Molt senzill. En cada gestió o tràmit
que us demani la identificació i us mostri l'opció IdCAT
Mòbil, caldrà que la trieu i espereu a rebre un codi en
el vostre telèfon mòbil (el que heu autoritzat en el registre previ de les vostres dades de contacte). Aquest
codi l'haureu d'introduir per tal que es pugui verificar
la vostra identitat.

Què necessiteu per donar-vos d'alta per internet:
1. DNI: Document Nacional d'Identitat
2. 
TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut
(Servei Català de la Salut)
3. Telèfon mòbil

EDICTE
Es fa públic que han esdevingut aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:
•A
 provació definitiva del Projecte tècnic per a la construcció de pèrgola i urbanització de l’entorn de l’oficina de turisme de Subirats.
• Aprovació definitiva de la separata de l’obra d’enllumenat públic i del Projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat al polígon Can Bas.
• Aprovació definitiva del Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament de Subirats.
Subirats, 28 de novembre de 2019
Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president
5

Notícies
FOTO DENÚNCIA

Mostres d’incivisme que ens arriben a l’Ajuntament en forma de dibuix, de la mà d’unes nenes
que denuncien comportaments inadequats d’alguns veïns i/o veïnes.
Amb aquesta denúncia els més petits i petites ens donen una lliçó.
Cal que en prenguem consciència i que continuem educant els nostres infants
per poder gaudir tots junts d’un municipi més net.
6
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Pressupost 2020

Regidoria
d’Hisenda

El 18 de desembre del 2018, el ple municipal va aprovar inicialment el pressupost per a l’any 2020, que puja
a 4.041.438€. Les restriccions que, des de fa anys, ens
venen imposades per l’aplicació de la llei LRSAL (Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local),
provoquen una forta limitació dels ajuntaments a l’hora de preveure el capítol d’inversions, i en el cas de
Subirats ens limita a un total de 112.000 euros inicials
per al proper any 2020. Afortunadament, a dia d’avui,
l’Ajuntament gaudeix d’una bona salut econòmica gràcies a l’esforç realitzat entre tots, veïns i veïnes, durant
els últims anys, evitant d’aquesta manera la intervenció
dels comptes municipals per part de l’Estat.

INGRESSOS
Impostos
Taxes + Preus públics
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències capital
Préstec

2.048.100 €
797.220 €
975.750 €
108.368 €
0,00 €
112.000 €

TOTAL

4.041.438 €

Per al proper any 2020 s’ha elaborat un pressupost
realista a nivell d’ingressos i prudent en la previsió de
les despeses amb l’únic objectiu de mantenir la línia
d’equilibri pressupostari dels darrers anys. Un cop es
realitzi el tancament de l’exercici 2019 es veurà quin
és el resultat final i si podem disposar d’un romanent
com a nova font de finançament per poder invertir en
actuacions sostenibles.
Tot seguit, detallem de manera general d’on provenen
els ingressos i a què van dedicades les despeses d’aquest
pressupost 2020.

DESPESES
Despeses de personal
Despeses de béns i serveis
Despeses ﬁnanceres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències capital
Passius ﬁnancers
TOTAL

1.343.605 €
1.953.879 €
4.000 €
356.102 €
10.000 €
125.600 €
134.000 €
114.252 €
4.041.438 €

Ordenances
El Ple de la corporació municipal de 18 de desembre va
aprovar definitivament les ordenances i les taxes fiscals
que seran vigents al nostre municipi durant tot l’any
2020. Aquestes ordenances, encara que tècnicament
no formen part del pressupost municipal, sí que s’hi
troben estretament relacionades. La seva aprovació influeix directament en la disponibilitat pressupostària
de l’administració local, ja que ens permet visualitzar
en quina quantitat se situarà la principal font d’ingressos amb què es proveeix aquest pressupost.
Per al proper any s’ha previst una petita pujada mitjana del tres per cent de les taxes i preus públics,
intentant d’aquesta manera que s’ajustés el preu al
cost dels diferents serveis. Després d’aquests anys
d’esforços per part de tots i gràcies a la situació d’estabilitat econòmica en què es troba l’Ajuntament
hem pogut prendre aquesta decisió sense que això

suposi cap perill per a l’estabilitat pressupostària del
consistori ni que minvi la qualitat del servei.
A més, s’ha aprofitat aquesta nova modificació per realitzar petits canvis de redacció en el text per adaptar-lo
a la normativa legal, modificacions que venen recollides i recomanades per l’ordenança tipus que marca la
Diputació de Barcelona.
Conjuntament, un cop aprovades les ordenances
fiscals de manera provisional el passat mes d’octubre, la junta de govern de la corporació municipal va
aprovar el calendari fiscal per al proper any 2020.
Aquest calendari fiscal aprovat és pràcticament idèntic a l’existent però tenint en compte el proposat per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, encarregat de la recaptació, amb les modificacions per adaptar-lo a les característiques del
nostre municipi.

7

Serveis Generals
Calendari Fiscal 2020
TRIBUTS A COBRAR PER PADRO
2019/QUAN?
Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Impost sobre béns immobles
DATA DE LES DOMICILIACIONS

GEN

FEB

MAR ABR

MAI

JUN

JUL

DEL 2 DE MARÇ AL
4 DE MAIG
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL
2/6

Impost sobre béns rústics
Impost bens rústics construïts
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL
2/6
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL
2/6
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL

Taxa de gestió residus domèstics
DATA DE LES DOMICILIACIONS
Taxa de gestió residus comercials
DATA DE LES DOMICILIACIONS
Taxa cementiri municipal
Impost béns immobles caract.
especials
Impost sobre activitats
econòmiques
Taxa senyalització establiments
comercials

Regidoria
Participació
Ciutadana

AGO

SEP

OCT

NOV

DES

2/11
DEL 4 DE SETEMBRE
AL 5 DE NOVEMBRE
DEL 4 DE SETEMBRE
AL 5 DE NOVEMBRE

2/11

2/11

DEL 18 DE SETEMBRE
AL 18 DE NOVEMBRE
DEL 4 DE MAIG AL
6 DE JULIOL

Calendari 2020
elaborat amb fotografies del paisatge
de Subirats

Des de la Regidoria de Cultura cada any es fa arribar un
calendari a totes les llars del municipi que es reparteix juntament amb la revista ‘Tot Subirats’.
Cada any la temàtica és diferent i, enguany, des de la Regidoria de Participació s’ha proposat de fer un calendari
amb fotografies del paisatge de Subirats cedides pels
veïns i veïnes del municipi.

Una comissió formada per un/a representant de l’Ajuntament, un/a representant del Consell Municipal de Turisme, un/a representant del CESUB i un/a representant del
CEPVI han estat els encarregats de fer la tria de fotografies.
Des de l’Ajuntament volem agrair la participació de tots
els veïns i veïnes que ens han enviat les seves fotografies,
alhora que us animem a seguir capturant instantànies del
meravellós patrimoni paissagístic que ens envolta.

A mitjans de novembre es va anunciar aquesta iniciativa,
que ha comptat amb la participació d’una vintena de persones i més de cinquanta fotografies rebudes.

Podeu veure totes les fotografies que s’han rebut a la
galeria de Flickr de l’Ajuntament: https://www.flickr.com/
photos/ajsubirats/albums

8
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L’Ajuntament de Subirats consulta als veïns i veïnes
si volen anomenar un carrer o plaça “1 d’Octubre”
L’Ajuntament de Subirats vol conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Subirats per decidir anomenar un carrer
o plaça amb el nom “1 d’Octubre”, i per fer-ho promou un procés participatiu que consisteix a contestar una
enquesta que es concep com informativa i orientativa respecte de l’opinió municipal.
Per participar a l’enquesta cal ser major de 16 anys i estar empadronat/da al municipi de Subirats.
Només serà vàlid un vot per persona i s’hi podrà participar del 2 de desembre fins al 31 de gener de 2020.
La participació es podrà fer de forma presencial o electrònica.
• Presencial,

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabtes
de 9 a 13 h. Retalla la butlleta que trobaràs a continuació i diposita-la a la bústia que trobaràs a l’OAC.
•E
 lectrònica, a través de la web de l’Ajuntament: https://subirats.cat/enquesta-1-octubre/
L’única dada personal que s’haurà de fer constar a l’enquesta serà el número del DNI o NIE a efectes de
comprovar la inscripció de la persona al padró municipal d’habitants i també per evitar possibles duplicitats.

Estàs d'acord que a Subirats tinguem
un carrer o plaça amb el nom “1 d'octubre”?
Marca amb una x l’opció escollida

o SÍ: Plaça de l'Ajuntament passaria a dir-se plaça de l'1 d'Octubre
o SÍ: Parc a Casablanca (darrere local social), actualment sense nom
o SÍ: Carrer de l'Escola Sant Jordi a Sant Pau d'Ordal, actualment sense nom
o SÍ: Carrer Nou a Ordal passaria a dir-se carrer de l'1 d'Octubre
o SÍ: Plaça de Lavern, actualment sense nom
o NO: No vull que Subirats tingui un carrer o plaça amb el nom "1 d'Octubre"
o SÍ: Un altre lloc
________________________________________________________________________

El teu DNI (exemple: 12345678A):
_________________________________________________________
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Regidoria de
Planificació i
Obres

Inici de les obres de reurbanització de la
travessera urbana de Can Cartró

Es preveu que al
mes de gener, després de les festes
de Nadal, comencin les obres de
reurbanització de
la carretera que
travessa el poble
de Can Cartró. Les
obres consistiran
en el rebaix del nivell de la calçada,
que amb els anys
s’ha anat apujant i
deixant els portals
per sota d’aquest
nivell i en la repavimentació. Aquesta es farà amb plataforma única, amb
unes franges de llambordes als costats de la carretera
i amb el tram central amb paviment asfàltic, excepte a
dues zones, una davant del Centre i l’altra a la corba
sobre el carrer de Les Flors, on el paviment serà d’asfalt

imprès imitació
de llambordes.
Els treballs es
realitzaran
per
trams per tal
de dificultar el
menys possible
la circulació. Tot
i així caldrà tallar la circulació
durant les hores
de treball, la qual
cosa comportarà
reorganitzar els
itineraris dels autobusos escolars
i habilitar zones
d’aparcament de
forma temporal.
S’informarà periòdicament d’aquestes previsions, ja sigui de l’evolució
de les obres com del recorregut dels autobusos. La durada dels treballs serà de sis mesos comptats a partir
del seu inici.

Obres d’urbanització de la plaça Nova
de Lavern i vials adjacents
El dia 13 de setembre
passat es van iniciar les
obres d’urbanització
de la primera fase de la
plaça Nova de Lavern i
vials adjacents. Les primeres actuacions consisteixen en l’enderroc
dels coberts existents,
el rebaix del terreny
fins al nivell de la sala
del l’Ateneu Agrícola i la construcció de
murs de contenció de
terres que delimiten la
zona estrictament de
la plaça amb els dos
carrers de nova creació
que l’envolten.
La plaça se situa a la cota de l’Ateneu agrícola en previsió
que des d’aquest es pugui accedir directament a la plaça i

de poder tenir circulació a peu pla amb
la plaça ja existent
a l’altre costat de
l’edifici. El desnivell
que es forma entre
la plaça i l’avinguda
de la Zona Esportiva s’aprofita per la
formació d’una zona
d’escenari per a actuacions diverses.
Durant aquesta primera fase quedaran
les obres, tant de
la plaça com dels
vials, acabades per
al seu ús, a excepció d’una zona de
jocs infantils que es preveu executar en una fase
posterior.
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Evolució de les obres de reurbanització
de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal
Des del seu inici, al mes de juliol, les obres d’urbanització de la carretera que travessa Sant Pau d’Ordal s’han
localitzat al llarg del carrer Ponent, entre les escoles i la
plaça de Subirats. S’han renovat les instal·lacions de sanejament, subministrament d’aigua i enllumenat i s’ha
fet la pavimentació de voreres i zones d’aparcament.
En aquestes dates s’està treballant en el mur de contenció de les terres de la part alta del carrer Ponent i en la
rampa de comunicació de les parts alta i baixa d’aquest
carrer.
Es preveu acabar aquesta part de l’obra abans de les
festes de Nadal, i després d’aquestes començar a fer les
instal·lacions soterrades (clavegueram i aigua) als trams
de carretera que formen part dels carrers del Nord, Catalunya i Sant Pere. S’ha previst que, per tal de facilitar
l’accés a les edificacions d’aquest carrer, es treballi per
trams i que una vegada instal·lades les canalitzacions
del tram es tapin les rases per facilitar la circulació.

Regularment s’informa a la comissió de veïns que col·labora
amb suggeriments i informació en el seguiment dels treballs.

Reforç del sostre sota l’arxiu municipal
La necessitat d’espai d’emmagatzematge de documentació a l’arxiu municipal fa necessari utilitzar un sistema d’armaris compactes.

L’obra consistirà a suplementar la resistència del sostre
de formigó armat existent mitjançant un embigat situat
a la part inferior de jàsseres, corretges i pilars d’acer recolzats en fonamentació aïllada. Durant la realització de
l’obra caldrà traslladar temporalment el magatzem de
material, els vestidors i oficina de la brigada municipal.

El pes de la mateixa documentació en un sistema
d’aquest tipus és molt elevat i es concentra en una superfície relativament petita, motiu pel qual cal reforçar
estructuralment el sostre en el qual es recolzarà el sistema d’arxiu compacte.

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Contecnic SL. El
cost d’aquesta obra és de 40.000 €.
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Millora d’estanquitat del terrat
a l’edifici del Subigran d’Ordal
existent, per tal d’eliminar alguns obstacles i
fer la terrassa més funcional. S’ha col·locat una
nova membrana impermeable adherida i tornat a
pavimentar amb una rajola ceràmica més resistent.

S’ha reconstruït l’envolvent d’estanquitat de la
coberta transitable a la qual es pot accedir des de
l’espai Subigran d’Ordal.
La millora ha comportat l’enderroc de l’enrajolat i
reconstrucció de part de la formació de pendents

El cost d’aquesta obra ha estat de 9.000€.

Paviment bibliobús Ordal
S’ha fet un paviment de formigó perquè el bibliobús d’Ordal
pugui estacionar fora de la calçada del carrer del Pi d’Ordal i
no calgui tallar el trànsit de vehicles per aquesta raó. També
s’ha refet al nivell adequat part de la vorera i gual existent
per tal de permetre al vehicle la maniobra d’entrada i sortida des de la calçada del carrer sense interrompre l’itinerari
adaptat de vianants.

El bibliobús és un autocar voluminós que quan estacionava
a la vora de l’Escola Montcau ocupava tota l’amplada de pas
de vehicles del carrer. Ara podrà situar-se en terrenys de titularitat municipal al costat del carrer del Pi sense haver de
modificar el trànsit a través del carrer.
El cost d’aquesta pavimentació ha estat de 4.400€.
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L’Ajuntament de Subirats acull una
reunió informativa sobre l’associació de
propietaris forestals del Massís del Garraf
(apf garraf)

L’Ajuntament de Subirats es va adherir fa uns mesos a l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf. Es
tracta d’una entitat sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit territorial del Massís del Garraf i que recentment ha
ampliat l’àmbit afegint també la zona de les serres d’Ordal per avançar en el foment de la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
El passat mes de novembre es va realitzar una sessió informativa dirigida als propietaris forestals dels municipis que
s’han adherit recentment a l’Associació: Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, Subirats i Gelida.
APF Massís del Garraf
- 14 municipis (8 Alt Penedès i 6 Garraf)
- 25.260 hectàrees forestals

L’Associació de Propietaris Forestals busca la implicació col·lectiva dels propietaris particulars i públics per
promoure la gestió forestal i la prevenció d’incendis. Un dels mitjans per aconseguir-ho és amb l’extracció de la
biomassa de manera conjunta i així intentar reduir els elevats costos d’extracció i recollida de la fusta, obtenint
un producte amb un valor econòmic al mercat i compatible amb les característiques de la fusta dels boscos
mediterranis.
Aquests costos depenen bàsicament de les característiques geogràfiques de l’àrea forestal en qüestió i, en alguns casos, es troben molt per sobre del llindar màxim del preu actual.
L’abaratiment de l’extracció de fusta del bosc a través d’una planificació de la gestió silvícola a llarg termini beneficiaria tot tipus d’indústries, també la de generació energètica. Això facilitaria la instal·lació d’altres activitats
industrials en aquests indrets i faria que augmentés la competitivitat dels productes del bosc.
Reptes a l’àmbit de l’APF Garraf:
- Conscienciació i acceptació social de l’ús de la biomassa.
- Incrementar el consum de biomassa a la comarca per a ús tèrmic.
- Aconseguir una producció viable econòmicament.
- Dinamitzar altres usos del bosc com són l’agricultura, ramaderia i/o turisme.
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VARIACIÓ HORARIS
PORTA A PORTA
PER DIES FESTIUS
any 2020

A continuació s’indica la relació de festius del 2020 (en què no hi haurà recollida de
la brossa porta a porta) i els dies en què es compensa fent una recollida general de
rebuig + orgànica a tot el municipi.

DIA FESTIU

RECOLLIDA GENERAL

- Dimecres 1 gener
- Dilluns 6 gener
- Dilluns 27 gener

(*festa local)

- Dijous 9 abril
- Divendres 10 abril
- Dilluns 13 abril
- Divendres 1 maig
- Dimecres 24 juny
- Dissabte 15 agost
- Divendres 11 setembre
- Dilluns 12 octubre
- Dimarts 8 desembre
- Divendres 25 desembre
- Dissabte 26 desembre

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Dijous 2 gener
Dimarts 7 gener
Dimarts 28 gener
Dimecres 8 abril
Dissabte 11 abril
Dimarts 14 abril
Dissabte 2 maig
Dijous 25 juny
Divendres 14 agost
Dissabte 12 setembre
Dimarts 13 octubre
Dimecres 9 desembre
Dijous 24 desembre
Dilluns 28 desembre

*Es recorda que durant aquests dies, l’horari habitual de recollida pot veure’s modificat, ja que cal
recórrer tot el municipi. Cal treure la brossa la nit anterior (o abans de les 5 h).
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Substitució de contenidors
a la Urbanització Casablanca
A finals del mes de novembre es va procedir a la substitució
dels contenidors de rebuig de la Urbanització Casablanca.

van trobar la manera de tombar-los igualment. També es
van posar tancats amb panells de fusta a la gran majoria de
punts.

Concretament, amb aquest canvi hi ha un doble objectiu:
Millorar la imatge i retirar els contenidors trencats o malmesos, i evitar que els porcs senglars els tombin i embrutin l’entorn.

Els contenidors que s’han posat ara són lleugerament més grans i, per tant, no hauria de ser tan fàcil
bolcar-los, ja que queden més subjectes als ferros.

Fa uns mesos es van col·locar ferros subjecta-contenidors
per intentar evitar que els senglars bolquessin els recipients.
Tot i així, no van resultar gaire útils, ja que aquests animals

Finalment, cal destacar que pròximament es procedirà a
instal·lar els dos tancats amb panells de fusta al voltant dels
contenidors que queden per posar a la urbanització.

Actuacions d’integració paisatgística
al polígon de Can Bas
En els últims mesos s’ha anat duent a terme actuacions
puntuals per a l’adequació paisatgística de la zona verda
del polígon de Can Bas.
Així doncs, l’any passat es van plantar alguns arbusts,
petits arbres (cirerers d’arboç, marfulls, llentiscles, boixos, llorers...), que van ser complementats amb arbres de
major port (roures i alzines). Els criteris que s’han anat
seguit són els de conrear planta autòctona, pròpia de la
zona, i amb baixes necessitats de manteniment.
Recentment es va prioritzar l’arranjament de la zona més
pròxima a les naus i a la deixalleria per tal de mitigar-ne
l’impacte visual des de la carretera. Especialment la zona
més estreta adjacent a la carretera i el carrer del polígon,
on es va considerar que caldria crear una pantalla vegetal.
Seguint amb la dinàmica de plantar espècies ja presents
i resistents a la zona, i després de valorar quines serien les més idònies per a aquesta zona, durant el mes
de novembre es va plantar ‘Viburnum lucidum’. Es tracta
d’una planta idònia per crear tanques vegetals, vistoses
tot l’any. És un arbust de fulla perenne, de creixement
mitjà-alt, que pot arribar a més de 2 metres d’alçada. Les
fulles són brillants i verdes intens. A la primavera fa flors,
a l’estiu maduren els fruits, a la tardor les fulles es tornen
vermelloses.

A banda de quines plantes calia col·locar, també es va
valorar què feia falta per arranjar el terreny pel que fa a
“estructura” i relleu.
Concretament, es va considerar necessària l’anivellació de
terres i la creació d’una “duna” de terres en diversos punts
de la franja paral·lela a la carretera (zona verda) per tal
d’ajudar a mitigar l’impacte visual de la zona de la deixalleria i del polígon.
Així doncs, es van aportar terres per crear un petit turonet,
en el qual es va procedir a fer la plantació. Es va col·locar
una malla antigerminant i pedres petites per afavorir el
creixement de les plantes i evitar que surtin males herbes.
En els pròxims mesos, se seguiran duent a terme actuacions, com per exemple la plantació de plantes de major
port (arbusts i arbres) en les altres zones més amples, per
tal d’aconseguir la plena integració paisatgística del Polígon de Can Bas i millorar així les vistes des de la carretera.
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Actuacions del pla de prevenció d’incendis 2019
El Pla d’infraestructures territorials de prevenció d’incendis forestals (PPI) és un instrument de planificació
i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988
que té com a objectiu la creació d’una xarxa d’infraestructures de camins i punts d’aigua per tal de reduir el
risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.

El PPI el redacten conjuntament l’Ajuntament, l’ADF i
la Diputació de Barcelona. Les ADF col·laboren amb els
ajuntaments en l’execució dels PPI. Cada any es realitzen
actuacions, segons el que s’estableix en el pla i segons
les necessitats reals depenent de l’estat dels camins i les
prioritats de la Comissió local de seguiment.
En total, les actuacions dutes a terme el 2019 han suposat una despesa de 16.226€. La Diputació de Barcelona
n’assumeix el cost principal (95%), amb una petita col·
laboració per part de l’Ajuntament (5%). Enguany han
estat realitzades per Roca Gómez, SL, amb la direcció
d’obra d’AdeDma.
Aquest 2019, les actuacions que s’han previst han
estat executades entre els mesos de novembre i desembre i han consistit en:
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El PPI defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica
municipal per a la prevenció i extinció i la xarxa de
punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. El Pla
també recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un
incendi. Finalment, el Pla determina les accions que
s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i
de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill;
en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.

Data

juny de 2019

Escala

1:15.000

Àrea deTerritori i Sostenibilitat
Oficina de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
i Desenvolupament Agrari
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Mar Tomás, medalla d’or al Trofeu
Internacional de Figueres Cup 2019

d’Esports
Mar Tomás Iglesias és veïna de Lavern i té 13 anys. És gimnasta federada
del Club Rítmica Vilafranca i va ser medalla d'or al IV trofeu internacional
Figueres Cup 2019, celebrat el passat 29 de setembre i que comptava
amb representants de països com Rússia, Ucraïna, Andorra i França, entre
d’altres.
En el seu palmarès hi ha diferents premis:
Primera posició (or) a l'internacional de Latina (Roma) per conjunts, amb els
aparells de cèrcol i masses (any 2017), subcampiona de Catalunya de conjunt del mateix any i classificada per al campionat d'Espanya celebrat a Alacant (nivell base, 7), on va fer un bon paper. Al 2018 va pujar de categoria
al nivell absolut (8), quedant tercera de Catalunya per conjunts i defensant
molt dignament el campionat d'Espanya a Pamplona (Navarra Arena). Ara ja
està preparant la nova temporada amb molta il·lusió i treball.

13a edició de la Cursa Solidària País del Cava 2019
Diumenge 27 d’octubre es va realitzar la 13a edició de
la Cursa Solidària País del Cava, de 13,5 km, amb sortida a Vilafranca del Penedès i arribada a Sant Sadurní
d’Anoia.
La participació d’aquesta edició ha estat d’unes 1.000
persones, amb una recaptació d’uns 10.200 euros.
Els beneficis de la cursa, com cada any, s’han donat
íntegrament a La Marató de TV3 que s’emetrà el proper
15 de desembre i que destinarà els fons a la investigació de malalties minoritàries.
Fotografia cedida per la Confraria del Cava

L’Ajuntament de Subirats ha col·laborat un any més en
aquesta cursa solidària amb un avituallament a l’alçada
del restaurant Sol i Vi i amb “gran premi Subirats capital
de la vinya”, que consisteix en tiquets de degustació

per al Subirats tasta’l al millor equip femení, al masculí,
i a l’equip més nombrós. Els guanyadors han estat Fondistes Penedès i Corredors.cat.

Un grup d’ordalencs va assolir el passat
dia 6 de desembre el cim del Kilimanjaro
(5.895 m), la muntanya més alta del
continent Africà
L’equip format per Ignasi Casas, Pau Soler, Quim Raventós i Genís Mensa va sortir
de Barafu Camp (4.673 m) a les dotze de la nit del dia 6 i va fer cim al sostre
d’Àfrica set hores i dos minuts després.
Els joves alpinistes reconeixen les dificultats imposades pel mal d’alçada durant
l’ascensió, però afirmen que estan molt contents per la gesta aconseguida i ja es
plantegen nous reptes de futur en aquest sentit.
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Racó de les Escoles
Projecte pont Nicaragua
Regidoria
d’Ensenyament
Els nens i nenes de 5è i 6è de l’Escola Subirats
de Lavern participem aquest any en el PROJECTE
PONT NICARAGUA. El projecte l’ organitza l’ONG
de Tarragona El sueño de la campana, amb la
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili i
l’Escola Mare Nostrum. Sota el lema del projecte, “Dar, recibir y compartir”, farem un intercanvi
d’experiències entre el nostre centre i una escola de Nicaragua. Ens enviarem dibuixos, cartes i
amistat.
Fa unes setmanes, vam rebre la visita de l’Òscar,
antic alumne de la universitat, membre de l’ONG
i mestre i un dels impulsor del projecte. L’Òscar
va fer el seu pràcticum de Cooperació a Nicaragua i va conèixer el projecte de primera mà.
A la xerrada que ens va fer, ens va explicar moltíssimes coses d’aquest país. D’una banda, ens
va parlar del seu paisatge volcànic i de la riquesa
de vegetació i fauna que podem trobar allà: el
guardabarranco, que és l’au nacional del país, i
la sajuancoche, una flor amb la qual fan perfum i
la posen als bressols dels nadons per relaxar-los.
També ens va explicar com és la vida allà. La
major part de la població treballa als cafetales
(plantacions de cafè) i durant els mesos d’hivern,
que és l’època de recol·lecció del cafè, els nens
i nenes tenen vacances a l’escola i van a treballar als camps per guanyar diners. Amb el que
els paguen, es compren l’uniforme i el material
escolar.
I és que als nens i nenes de Nicaragua els agrada molt anar a l’escola, tot i que ho tenen una
mica més difícil que aquí per arribar-hi. Molts
nens han de caminar per camins plens de lodo
(fang) durant hores per anar a l’escola i ho fan
descalços per no embrutar-se les sabates, ja que
només en tenen unes per a l’uniforme. Com que
no hi ha gaires escoles, fan torns de matí i de
tarda. Algunes famílies aprofiten per compartir
l’uniforme dels germans i germanes, ja que no
tenen diners per comprar-ne més. Igual que a la
nostra escola, també tenen menjador. El menjar
típic és arroz con frijoles, tortitas de maíz i tostones (plàtan fregit).
La veritat és que amb la visita de l’Òscar ens
han agafat més ganes de seguir coneixent la realitat de Nicaragua i de saber com són els nens
i nenes amb els quals compartirem el projecte.
Ara, però, és el nostre torn i haurem de presentar-nos als nostres companys i companyes nicaragüenques. I esperar a la pròxima visita o correu des de Nicaragua per seguir informant-vos.
Alumnes i mestres de l’Escola Subirats
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Estones de joc
El joc és un dret i no un privilegi. Malgrat això, el joc a
l’aire lliure està desapareixent de forma accelerada de la
vida dels nens i nenes en tots els racons del món. Veure la
televisió, jugar amb videojocs o estudiar ocupen la major
part del temps i priven els més petits de portar una vida
més activa, que passa per estar en contacte amb l’exterior
i amb la natura.
“Deixar els nens jugar amb total llibertat a l’exterior és
beneficiós per desenvolupar l’aprenentatge i les habilitats
socials i emocionals, cosa que els ajudarà en el futur. Les
activitats a l’aire lliure no només desenvolupen millors capacitats físiques sinó que també impliquen la millora d’altres habilitats beneficioses per als més petits. Ja de per
si, l’exercici físic ajuda a que els nens guanyin confiança
en si mateixos , perquè desenvolupen les seves capacitats
i vencen les pors. A més, jugar a l’exterior ajuda els més
petits a millorar les habilitats socials, ja que estan en contacte amb altres nens/es i han d’aprendre a relacionar-se, a
compartir, a negociar, i en definitiva, a interactuar amb els
altres. En aquest sentit, jugar amb altres nens també implica la necessitat de desenvolupar les habilitats de lideratge
i cooperació , entre elles aprendre a dirigir però també
a cedir, cosa que serà molt valuosa per al futur. Així mateix, jugar a l’aire lliure estimula la imaginació i la creativitat
dels nens , ja que es tracta d’un escenari idoni per inventar
jocs i imaginar situacions. Les oportunitats d’aprenentatge
són moltes en els espais oberts, on els nens tenen la possibilitat i total llibertat d’observar, explorar i experimentar
per si mateixos.” L’observatori de la salut de la infància i
l’adolescència, FAROS, Sant Joan de Déu (Barcelona)
Les escoles ens troben en la situació privilegiada de marcar la diferència, ja que tenim els mitjans i la capacitat per
a millorar la qualitat i quantitat de joc que proporcionem
als nostres alumnes. A l’Escola El Montcau, en línia amb
el nostre projecte educatiu, ens agrada gaudir de l’estona
d’esbarjo amb tranquil·litat i respecte, oferint temps i materials diferents, activitats i jocs.
A més, ens agrada aprofitar l’entorn natural que ofereix
Ordal, i per això mensualment els nostres alumnes gaudeixen de l’estona de pati al bosc. Els dies de pluja són idonis

Moments de gaudir, investigar, córrer, saltar, trobar, descobrir, d’aventura, de benestar…
per experimentar i amb botes d’aigua fins i tot els petits
corren a embrutar-se saltant als bassals. Els rocòdroms del
pati fan de l’activitat física un joc o un repte, i les capses,
els tronc i les totxanes es converteixen en castells, cinemes,
cases, cotxes... i en tot allò que la imaginació dels nostres
alumnes els permeti.
Alumnes i mestres de l’Escola El Montcau

Racó de les Llars
Gràcies, gràcies, gràcies!
Amb aquest escrit volem mostrar el nostre respecte,
agraïment i admiració a les que han estat fins ara les
directores de les tres llars d’infants de Subirats.
Ja fa més de 30 anys que la RNP, la CRR i la DCS van
decidir dedicar-se a l’educació fent-se càrrec dels més
petits del municipi, primer des de l’escola i més tard posant-se al capdavant de les llars d’infants.
Durant tots aquests anys han lluitat perquè l’etapa dels
0 a 3 tingués el lloc que es mereix tant al municipi com
a la comarca. Amb esforç, paciència, molta implicació i
sense perdre mai la il·lusió i les ganes d’innovar, ens han
portat fins on som avui.
Diuen que sense arrels no hi ha ales. En aquest cas, les
arrels que heu anat teixint durant tot aquest temps ens
donaran les ales per continuar el camí que fa anys vau
començar.
Gràcies, gràcies, gràcies!!!
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Patrimoni cultural de Subirats
En cada edició de la revista “Tot Subirats” trobareu la descripció d’un bé del
nostre patrimoni cultural.

Regidoria
de Cultura

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 de “Mapa de
patrimoni cultural”.

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

SANT JOAN SALERM
UBICACIÓ
Lloc/adreça: Carretera BV-2154, km
0,5, dins la hisenda de Can Bas.
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Ús actual: Religiós
Titularitat: privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: Medieval, Romànic
Segle: X
Estat conservació: bo
Protecció: inexistent
Núm. inventari Generalitat: Sí, IPA
Accés: fàcil
DESCRIPCIÓ
Capella de planta rectangular d’una
sola nau, coberta a dues vessants. A
l’interior la coberta es resolt a partir d’una volta de
canó de perfil rebaixat, reforçada per quatre arcs torals, dels quals els situats a l’est són ogivals, i els
de la banda oest són de mig punt. L’absis semicircular, a llevant, està molt modificat, i presenta un
ull de bou. A ponent, la nau es va ampliar amb un
cos format per un transsepte i un absis semicircular.
A la façana sud trobem la porta d’entrada al temple,
senzilla, d’arc de mig punt amb les dovelles lligades
posteriorment amb morter modern, amb dos graons,
molt modificada. Tots els murs de l’edifici estan arrebossats; als llocs on el parament és visible, s’aprecia
un reaprofitament de carreus molt més antics, potser
romans. Tant a la façana nord com a la sud uns robustos contraforts ajuden a suportar les parets del
temple. Més modern, del segle XVIII, és el campanar
d’espadanya d’un sol ull, sobre el qual hi ha una creu,
de 9,50 metres d’alçada, a la paret nord del temple.
Disposa d’una campana de 60 cm de diàmetre, construïda el 1940. Aquesta campana té una inscripció
que, traduïda del llatí, diu: “Francesc Olivella, la seva
muller i els seus fills celebrant el triomf del cristianisme en la pàtria i la seva salvació en nom de Crist i

de la puríssima Mare, foren donadors de Joana Maria
Francisca, veu clamant lloances pel favor rebut. Any
del Senyor 1940”. A l’oest trobem, adossat perpendicularment a la capella, un edifici el doble d’alt que
aquesta, probablement la rectoria, de manera que el
conjunt forma una planta de creu llatina. També la teulada d’aquest edifici és a dues vessants. A l’extrem
oposat de la capella, aquest edifici annex presenta
un absis que sobresurt del cos central. Les cornises
d’ambdós edificis, fetes de maó, juguen amb motius
geomètrics.
Observacions: Existeix la possibilitat que aquest transsepte substitueixi un antic santuari; si això fos així,
la capella de Sant Joan Salerm seria un cas únic al
romànic català.
HISTÒRIA
A França, Itàlia i Catalunya hi ha moltes esglésies i
capelles dedicades a Sant Joan Baptista, com la de
Sant Joan Salerm. L’etimologia del mot “Salerm”
fa referència a “lloc ermotat”, “terra sense conrear”. Això es deu, segons Salvador Olivella, al fet
que quan es va edificar la capella, tot el voltant era
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bosc, bàsicament d’alzina i garriga. Aquest bosc, conegut com “l’alzinar”, es va anar desartigant des de
finals del segle XVIII fins a la segona meitat del XIX,
a causa de l’extensió massiva del cultiu de la vinya
a tot el Penedès. D’aquell bosc antic se’n conserva una part molt petita, plena d’arbres molt grans.
La capella de Sant Joan Salerm es documenta per primer cop l’any 917, en un pergamí del monestir de
Sant Cugat del Vallès; s’esmenten unes terres situades
entre les esglésies de Santa Maria, Sant Pere i Sant
Joan. Aquestes esglésies podrien ser Santa Maria de
Monistrol, Sant Pere de Lavern i, possiblement, Sant
Joan Salerm. Va estar vinculada al monestir de Sant
Cugat del Vallès, ja des de final del segle X: l’any 992,
Geribert, pare de Mir Geribert, va comprar a l’abat
Odó de Sant Cugat una vinya i una garriga situades
al castell de Subirats, al costat de la “casa de Sant
Joan”. A principis del segle XI, diverses butlles papals
confirmen la subjecció de la capella al monestir vallesenc, juntament amb els seus béns i possessions.
A altres referències documentals del mateix monestir de Sant Cugat s’hi esmenta el nom de Sant Joan
dins el terme de Subirats, són dels anys 1002, 1007,
1023 i 1098. Al segle XII tenim documentades diverses donacions dels castlans de Subirats a la capella
de Sant Joan. Així, l’any 1167, Ramon, germà de Pere

desembre 2019

de Subirats, li llega un morabatí; el 1185, la seva
esposa Azlada, o Adelaida, li llega dos morabatins.
D’altra banda, el 1311, el bisbe de Barcelona, Ponç
de Gualba, va visitar la capella, quan Arnau Camora
era rector de Sant Pere de Lavern; d’aquella visita
es dedueix que la capella de Sant Joan Salerm era
aleshores sufragània de Sant Pere de Lavern. Sabem
que al segle XIV hi havia al voltant de la capella un
nucli de població disseminat, ja que al fogatge de
1358 hi consten cinc focs per a “Sant Johan Çalerm»:
els focs d›Arnau Soler, Guillem Ferrer, Bernat Raffat,
n›Albareda vídua i na Clareta vídua. L’any 1693 la
capella fou visitada pel degà del Penedès. Als anys
40 del segle XX es va portar a terme una remodelació de l›edifici. Segons Salvador Olivella, per les característiques que presentaven les parets i arcades
abans d›aquesta remodelació, la capella podria tenir
orígens visigòtics. Sota l›altar primitiu hi havia una
sitja, dins la qual s›hi van trobar, durant la intervenció
dels anys 40, restes de rajoles vidrades, molt trossejades, amb la imatge de Sant Joan Baptista, encerclat
per una gran sanefa, detalla cap a finals del segle
XVII-principis del XVIII. També es van trobar ossos al
voltant de les quatre parets de la capella, que després de la reconstrucció van ser abocats a l›ossari del
cementiri de Sant Pere de Lavern.

Recuperació i neteja dels forns de calç a Ordal

petició formal a l'Ajuntament per al seu buidatge i
dignificació.

Durant la preparació de les Segones Jornades de Patrimoni a Subirats i la Setena Trobada de Pedra Seca,
celebrades el 5 i 6 d'octubre del 2019, des del Cesub
es va considerar interessant fer una visita explicativa
als Forns de Calç del Collet, situats a pocs metres de
l’N-340.

Efectivament, per part de la Brigada Municipal, durant
el mes de setembre es va fer una brillant feina. A part de
buidar les tres grans cavitats i cobrir el terra de sorra,
es van instal·lar unes estaques de fusta tractades unides
amb uns cables d'acer per evitar la caiguda de persones
i es va tancar amb una cadena l'accés de vehicles des
de la carretera per dificultar la repetició d'abocaments.

Les tres cavitats dels forns s'havien anant omplint durant molts anys d'abocaments de runes, escombraries,
plantes i arbres crescuts de manera natural, i fins i tot,
d'un senglar mort de grans dimensions. La vegetació
al voltant dels forns impedia l'accés inferior.

Aquesta mateixa primavera es va recuperar de manera
similar el Forn de la Bardera.
El Cesub està elaborant l'inventari dels forns de calç del
municipi, amb l'objectiu de divulgar aquesta activitat
que a Subirats va durar fins als anys 60 del segle
passat.

Per tal de poder presentar i explicar dignament i didàctica als nostres visitants del Conflent aquest punt
del patrimoni subiratenc, des de la Secció de Pedra
Seca del Centre d'Estudis de Subirats, es va fer una

21

Ciutadania
Treballs de delimitació arqueològica a la fortificació d’època
ibèrica del Puig del Cocodril
Els treballs efectuats durant el mes
de novembre han permès treure a la
llum un tram important de la muralla del jaciment, identificar una de
les portes de la fortificació i delimitar completament la seva torre defensiva més gran, amb una datació
provisional d’abandonament d’entre
finals del segle IV aC i mitjans del
segle III aC. Tot sembla indicar que
l’abandonament de la fortificació és
anterior a la presència de les tropes
romanes a casa nostra.
Aquests treballs no han comportat
l’excavació arqueològica dels edificis de l’interior del recinte emmurallat, que es reprendran l’any vinent i
es comptarà amb la col·laboració de
persones del municipi. Bàsicament,
les tasques s’han centrat en la delimitació del complex defensiu del
jaciment, per acotar al màxim l’extensió de la fortificació.
Per la banda oest, s’han descobert
més de 30 metres lineals de muralla, amb alçats que sobrepassen els
2 metres en alguns trams. En aquest
punt, el traçat de la muralla fa cremallera mitjançant una cantonada i
entra en direcció nord, on es configura un dels possibles accessos a
la fortificació, que caldrà confirmar
o desmentir a les properes excavacions arqueològiques. Els diversos
paraments de la muralla identificada
en aquest sector suggereixen la presència de fases constructives més
antigues de la fortificació.
En relació als treballs per la banda
est, mirant al Castell de Subirats,
les troballes han estat fructíferes,
perquè s’ha pogut constatar que
la torre defensiva identificada és el
doble de gran i es configura com una
torre defensiva de tipus geminada,
amb dos espais interns d’idèntiques
dimensions, que proporciona una
notable monumentalitat a la fortificació. Tot i que els treballs encara
no han finalitzat, aquesta imponent
torre podria defensar una segona
porta d’accés a la fortificació, que
esperem poder verificar en els treballs futurs.
El Puig del Cocodril és un projecte
de recerca iniciat l’any 2017 i im-

pulsat per l’Ajuntament de Subirats,
l’SPAL de la Diputació de Barcelona
i la cooperativa ArqueoVitis, que recerca en altres jaciments ibèrics penedesencs com la Font de la Canya
(Avinyonet del Penedès), la Timba
de Santa Bàrbara (Castellet i la Gornal), la Mota de Sant Pere (Cubelles),
el Puig Pelós (Cunit) o el Castellar
(la Llacuna).
Forma part del projecte de recerca arqueològica del GRAPCE de la
Universitat de Barcelona El canvi
sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la
protohistòria i l’època romana republicana: una perspectiva històrica i
evolutiva, dirigit per Joan Sanmartí,
i dels projectes quadriennals que
subvenciona el Departament del
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Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El passat dilluns dia 25 de novembre es va realitzar una visita in situ
al jaciment en la qual van participar
del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, el senyor Magí
Miret i la senyora Maite Miró, la cap
del Servei, del Servei de patrimoni en
Arquitectura de la Diputació de Barcelona, el senyor gerent, Joan Clora,
el cap del Servei, el senyor José Luis
Sanz i el senyor Xavier Fierro, així com
també el senyor Dani López d’Arqueovitis i de l’Ajuntament de Subirats,
l’alcalde Pere Pons i la regidora del
consistori, la senyora Àngels Pinyol.
Durant la visita es van presentar els
primers resultats de les excavacions
al Puig del Cocodril.

Serveis a les persones

Regidoria
de
Cooperació
i Solidaritat
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Participació projecte “Apropa’t a la
Diversitat” a la 15a edició de Subirats
Tasta’l 2019

Un any més, Apropa’t a La Diversitat va participar al
Subirats Tasta’l. Apropa’t és un projecte que es du a
terme a diferents municipis i que té com a objectiu essencial treballar per a la integració social, la mediació
intercultural i la plena convivència de les persones.

usuaris que s’apropaven a la parada. D’altra banda,
l’Ajuntament es va encarregar de muntar i desmuntar
la carpa, així com també de deixar-nos una capsa amb
plats de fang que donàvem com a obsequi junt amb
la compra que feia la gent. La novetat d’aquest any ha
sigut que hem col·locat un cartell detallant on aniran
els diners recaptats.

Aquest any, hi van col·laborar dues dones magrebines, que es van encarregar d’elaborar dolços típics del
Marroc i van participar en l’organització de la parada.
Entre aquestes dues senyores van preparar tres tipus
de galetes (seixanta de cada), seixanta briwats de pollastre, quaranta creps marroquins i un pastís de xocolata. També es van encarregar de portar dos termos de
te amb menta. Elles van fer-se càrrec de comprar els
ingredients i de portar plats grans de ceràmica típics
del Marroc amb els dolços que van elaborar. El material
que vam fer servir va sobrar de l’any passat, de manera
que només vaig haver de comprar els guants per poder
manipular els aliments garantint la higiene. També em
vaig encarregar de portar una tetera típica del Marroc
i uns cartells on detallaven els ingredients que s’han
fet servir en cada producte per possibles al·lèrgies, intoleràncies, diabetis... o per la curiositat dels diferents

En general, la satisfacció va ser molt gran. perquè a la
gent li va agradar molt la nostra parada. Es va vendre
gairebé tot, excepte algunes galetes. Convé destacar
que hem valorat alguns aspectes que tindrem en compte de cara l’any vinent: augmentarem la quantitat d’alguns plats i en disminuirem d’altres. També afegirem
més termos de te amb menta, ja que han tingut molt
d’èxit.
Finalment, la meitat dels diners guanyats aniran destinats a les excursions de l’Escola El Montcau d’Ordal, ja
que els fills d’aquestes mares col·laboradores són alumnes d’aquesta escola. L’altra meitat es lliurarà al centre
de menors Llar Josep Reventós per cobrir alguna activitat que tingui relació amb la seva integració i adaptació.

Ajuts en matèria de cooperació i solidaritat
Aquest passat mes de novembre es van aprovar ajuts
per a diferents projectes de cooperació i solidaritat:
Projecte 3293. Projecte per a nutrició suplementària
per a menors de cinc anys a la zona del Tigray (Etiòpia), amb un import de 1.195,66 €.
Projecte 3295. Projecte campanya de suport emocional
a la població siriana refugiada a camps informals de la
vall de la Bekaa al Líban, amb un import de 1.195,66 €.
Campanya “Cap infant sense joguina” de la Creu Roja de
l’Alt Penedès, amb un import de 1.195,66 €.
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Benvinguts a Subirats!
L’Ajuntament de Subirats vol donar la benvinguda als 15 nens i nenes nascuts al nostre municipi aquest 2019.
És el nostre desig el de compartir amb tots vosaltres la il·lusió pel naixement d’aquests petits
subiratencs i subiratenques.
La felicitat d’una nova vida ha de traspassar
l’entorn familiar i arribar a tots els racons del
municipi. Creiem que celebrar la seva naixença i
acompanyar en la seva criança és una tasca de
tota la societat.
Des d’aquí felicitem les famílies i us donem la
benvinguda, perquè ni les vinyes ni el paisatge
tenen sentit sense vosaltres, el nostre més preuat tresor.

BRUNO CUENDA MASSANA

2 gener de 2019 - Sant Pau d’Ordal

ARNAU GUILERA PUJADAS

ARIADNA SANTACANA MAT

1 febrer de 2019 - Can Cartró

19 febrer de 2019 - Sant Pau d’Ordal

ASIER JIMÉNEZ LOZANO

AVRIL CONTRERAS ZUMETA

26 agost de 2019 - Urb. Casablanca

19 abril de 2019 - Cantallops
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Els nascuts després d’aquesta data i fins al 31 de desem
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JÚLIA VILADOMS AYALA

ANWAR LAHHIT

30 gener de 2019 - Can Batista

27 gener de 2019 - Can Cartró

CLOE MAZZIERI HURTAN

ARLETTE GALVEZ SAPERA

19 març de 2019 - Sant Pau d’Ordal

20 març de 2019 - Sant Pau d’Ordal

AMAIA SALGUERO MARTÍ

THAIS AMADOR RICO

6 setembre de 2019 - Lavern

mbre sortiran al proper número de la revista municipal.

desembre 2019

5 novembre de 2019 - Sant Pau d’Ordal
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Servei a les persones

Servei de suport acadèmic
Regidoria
de Joventut
ció és totalment gratuïta i cal anar a fer-la amb el DNI
al Consell Comarcal (no cal demanar hora). Un cop inscrits, la persona responsable us guiarà i us ajudarà a
buscar el que us interessa tenint contacte permanent.

El Servei de Suport Acadèmic és un recurs ofert des de
l’Ajuntament que s’ha realitzat en els darrers anys i en
alguns dels nuclis en els darrers mesos. Des de l’octubre ja s’ha iniciat la seva activitat regular, tot i que les
inscripcions resten obertes durant tot el curs, subjectes
al nombre de places.

• Xarxa Xaloc: És una Xarxa Local d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. Actualment molts serveis públics i
també moltes empreses pengen allà les seves ofertes
i especialment demanen aquests Serveis d’Ocupació
que els busquin persones amb un determinat perfil.
La introducció de les nostres dades i currículum és
totalment gratuïta, però no ho podem fer nosaltres
sols sinó que hem de demanar hora. Ho podem fer al
Consell Comarcal (cal demanar cita prèvia).
Actualment moltes empreses i serveis, especialment en
la contractació de joves, demanen que estiguin inscrits
a la Garantia Juvenil i també es posen molt en contacte
amb els serveis d’ocupació especialment per a feines
arreu de la comarca. Sovint ens han arribat ofertes, però
per fer els contactes cal que hi estiguem inscrits.
Si voleu més informació podeu adreçar-vos al Servei de
Joventut o bé a l’Ajuntament.

Recordem que el Servei es duu a terme en els següents
nuclis i espais i que depèn de cada família la combinació que vulgui fer, ja que és un servei municipal
• Ordal al Subijove d’Ordal, els dilluns de 17h a 18.30h
• Sant Pau d’Ordal a les Escoles Velles, els dimecres de
17h a 18.30h
Les aules d’estudi són espais on els joves compten amb
el suport d’una monitora que contribueix a dinamitzar
l’estudi, però també són un espai de trobada i coneixença entre els joves amb l’objectiu de fer grup i desenvolupar les seves capacitats de participació i arrelament
al territori. També són un espai de cooperació i ajuda
mútua on es creen llaços de col•laboració. El que es
pretén és utilitzar els recursos que té el mateix municipi
per tal d’apropar serveis als joves.

QUÈ ÉS EL SAFAD?
El Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues (SAFAD) és un servei presencial d’informació, orientació i assessorament sobre qualsevol dubte o
problemàtica que tingui relació amb el consum d’alcohol i/o d’altres drogues.
Esta dirigit a qualsevol persona, especialment a joves
i també a famílies, que estiguin passant per alguna situació problemàtica de consum amb el seu fill o filla o
simplement vulguin tenir més informació sobre el consum de drogues. Al SAFAD es fa un abordatge familiar
i educatiu, informació sobre riscos, programa de sancions administratives especialment amb menors d’edat…
A més, és un servei públic, anònim i gratuït. Són per
aquests motius que recomanem que com a jove o bé
com a familiar, amic i/o company si tens algun dubte
sobre les drogues i/o la relació que està establint algú
que estimes amb el consum, hi ha alguna sanció administrativa pel mig… no dubtis a contactar-hi.

Si esteu interessats/des en la inscripció en aquest servei, us demanem que us poseu en contacte amb el Servei de Joventut per a més informació i inscripcions.
SORTIDA COMARCAL A PORT AVENTURA
El dissabte 16 de novembre, uns 120 joves, aproximadament, van participar de la sortida comarcal al parc
d’atraccions Port Aventura. En aquesta excursió hi van
anar joves de diferents municipis de l’Alt Penedès, entre
ells Subirats (concretament, 20 joves del nostre municipi). Durant tot el dia, els i les joves van poder gaudir
del parc d’atraccions i de les activitats i atraccions que
ofereix. És una activitat que valorem molt positivament
perquè és l’excusa perfecta perquè la joventut de tota
la comarca tingui un espai de coneixença i d’amistat.
Esperem tornar-la a repetir l’any que ve!
VOLS CANVIAR DE FEINA O BUSQUES FEINA?
Coneixes els recursos laborals dels quals disposes al
teu poble? Saps per a què serveixen?
Hi ha diversos programes d’ocupació juvenil i recursos
impulsats des de serveis públics i específics a la comarca que tenim a l’abast però que sovint no coneixem
ben bé.
• Garantia Juvenil: Programa d’ocupació juvenil que ofereix ofertes laborals, pràctiques, formació arreu d’Europa ajustat al teu perfil i al que busques. Cal tenir
entre 16 i 29 anys i no està ni treballant (alta de la
seguretat social) ni estudiant (tot i que en aquest cas
recomanem informar-se de si seríem aptes). La inscrip-

Cita prèvia als matins trucant al
93 118 40 05
Contacte: Tècnica de Joventut: Mar Pinyol Luján
Horari:
Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 20.00
- Facebook: Dinamo Subirats
- Instagram: @subiratsjove
- E-mail: joventut01@ccapenedes.cat
- Telèfon: 628 264 481
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Brain Gym
Regidoria
de Gent Gran
El dimarts dia 15 d’octubre, al local de Can Batista, va
tenir lloc una sessió d’estimulació cognitiva a través
del moviment a càrrec de la terapeuta corporal Ofèlia
Gusi. Aquesta activitat anava dirigida a les persones
dels tallers de memòria dels nuclis de Can Batista i
Lavern, ja que són els dos grups amb majors edats.
Aquest taller s’anomena Brain Gym®, també anomenat gimnàstica cerebral. És un sistema d’activitats que
millora les funcions cerebrals (concentració, memòria i
atenció, entre d’altres). Així mateix, afavoreix les relacions interpersonals dels dos nuclis. Les dotze dones
que van participar al taller, al finalitzar van explicar
que l’havien trobat interessant i enriquidor.

Xerrada sobre les malalties minoritàries
El dilluns 21 d’octubre al matí al Local Social de Casablanca es va portar a terme la xerrada informativa de La
Marató de TV3 d’aquest any, que es fa a tres poblacions
catalanes el dia 15 de desembre amb el tema de les malalties minoritàries. La xerrada anava enfocada a donar a
conèixer alguna de les 8.000 malalties que hi ha. Ens van
ensenyar un vídeo amb el testimoni de tres persones. Així
mateix, ens van informar dels diferents canals que hi ha per
poder col•laborar amb La Marató d’enguany. Es poden fer
donatius durant tot l’any.

Taller de decoupage
Des de meitats d’octubre, que en diferents nuclis de Subirats s’està realitzant la tècnica decorativa anomenada
decoupage. Aquesta tècnica és molt
àmplia, ja que es pot utilitzar per decorar mobles, pots de vidre i figures de
paper maixé, entre d’altres.
En aquest cas, el que s’ha fet és pintar
amb pintura blanca un marc de fotos i,
un cop ha estat sec, cada persona ha
triat els diferents estampats de paper
d’arròs per poder decorar el seu. Un
cop escollit, el que s’ha fet és encolar
un tros petit de marc, fer trossos petits
del paper i enganxar-los al marc i, posteriorment, posar-hi cola a sobre. Un
cop estigui sec, semblarà que estigui
pintat, tal com es mostra a la segona
fotografia.
27
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Serveis a les Persones

Conèixer-nos per estimar-nos
Regidoria
d’Igualtat
El dilluns 21 d’octubre a la tarda, al nucli de Can Rossell, va tenir lloc la primera xerrada de les tres que es
faran al municipi de Subirats. La xerrada va ser a càrrec
del psicòleg Martí García, que actualment està portant a
terme grups d’ajuda mútua per a persones cuidadores
de persones amb dependència a la comarca.
En aquesta primera trobava el tema principal era l’autoconeixement pel benestar personal (conèixer-nos per
estimar-nos). Es van parlar de molts conceptes i van sortir diverses frases: “La clau per sentir-nos bé sempre és
que el que penso, sento i faig vagi en sintonia” o bé
“Què hem de fer per ser feliços? No ho sabria dir, però
m’atreveixo a dir quina és la formula de la infelicitat”.

El dimarts dia 19 de novembre, al nucli dels Casots, va
tenir lloc la segona xerrada per part del psicòleg Martí
Garcia.
En aquesta segona trobada es va fer un resum del que
es s’havia parlat a la primera sessió i també es van
comentar altres temes, com ara el sentit de la vida. El
Martí va fer la pregunta següent: “Quin és el sentit de
la vida?”. I diferents persones van donar el seu punt de
vista. Ell va explicar que “La vida no té per què tenir un
sentit, la vida té el sentit que nosaltres li haguem de
donar”. Tanmateix, va preguntar: “I què és madurar?”.
Ell va respondre: “Madurar és una cosa tan senzilla com
estar conforme amb tu mateix”. També ens va explicar
les tres formes bàsiques de fer-se gran i les maneres
que tenim les persones de comunicar-nos amb els altres.

Xerrada dia internacional per l’eliminació
de la violència contra la dona
El dilluns dia 25 de novembre, va tenir lloc l’última xerrada que s’han anat realitzant cada mes a Sant Pau d’Ordal.
Aquesta última trobada es va fer el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Per aquest motiu,
la xerrada va ser entorn a la relació de parella.
En aquesta trobada, el Martí va exposar el concepte i l’evolució de la parella i ens va explicar diferents patrons que exerceixen els homes masclistes i la societat en general, i com
aquests patrons segueixen sent-hi actualment, per exemple
amb lletres de cançons on s’infravalora la dona o amb pel·
lícules i sèries que molts joves actualment miren i on es veu
clarament la violència entre homes i dones.
Aquesta xerrada va ser de caire participatiu entre les dones
que van venir de tots els municipis de Subirats. L’assistència
va ser de 47 dones i 1 home.
28
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Beques municipals

Com cada any, per donar resposta a les dificultats detectades al municipi, afavorir la igualtat d’oportunitats
i garantir que les necessitats tant dels infants com
d’aquelles persones que es troben en una situació
més vulnerable puguin quedar cobertes, s’han tornat
a convocar les diferents línies de beques municipals.
Les beques municipals pretenen alleujar el cost econòmic de les activitats que representen un benefici
per al desenvolupament tant dels infants com de les
persones que per les seves circumstàncies ho puguin
necessitar.
Les dues línies de beques que s’han plantejat per al
curs 2019/2020 són:

En la convocatòria 2019/2020 s’han recollit un total
de 18 sol·licituds, cosa que correspon a 37 infants del
municipi.
De les sol·licituds entregades se n’han aprovat 11, i
les 7 restants han quedat excloses per no complir amb
els criteris establerts en la convocatòria.
L’Ajuntament ha destinat a aquesta convocatòria un
total de 4.388€ repartits entre els 23 infants bonificats.
Beques per a la pràctica esportiva
Amb la intenció de fomentar la practica esportiva i els
hàbits saludables entre les famílies del municipi tot
garantint la igualtat d’oportunitats en aquest àmbit,
l’any 2013 es van iniciar al municipi les beques per a
la pràctica esportiva.
A aquesta convocatòria s’hi pot acollir qualsevol persona que visqui al municipi de Subirats que es trobi en
una situació socioeconòmica desafavorida.
Enguany s’han recollit un total de 9 sol·licituds, que
corresponen a 16 infants i un adult del municipi. De
totes les sol·licitud presentades, se n’han aprovat 6 i
les 3 restants s’han denegat per no complir amb els
requisits establerts en la convocatòria, destinant a
aquestes beques un total de 1.000€.

Beques escolars municipals
Aquesta línia de beques es va iniciar el curs 2009/2010
en detectar que van desaparèixer les beques d’altres
administracions i encara hi havia dificultats econòmiques importants per part de les famílies. És en aquest
moment que des de l’Ajuntament s’aposta per obrir
una línia de subvencions per donar resposta a les famílies del municipi
Al llarg del temps s’han anat adaptant les bases a la
realitat del moment per tal d’arribar al màxim de població possible. De mica en mica s’han anat ampliant
tant els supòsits per obtenir beca, com el pressupost
que s’hi destina per part de l’Ajuntament.

Recursos contra la violència masclista
Servei d'intervenció especialitzada (SIe)
És un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos
en el procés de recuperació i reparació a les dones que
han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs
fills i filles.

Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Subirats
Plaça de l’Ajuntament, s/n, a Sant Pau d’Ordal (Subirats).
Tel. 93 899 3011.
el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
Ofereix atenció, informació, formació i assessorament en
temes com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos
per a les dones. Quan s'escau, deriva les usuàries cap a
altres entitats i organismes.
També realitza una primera atenció a les dones que viuen
situacions de violència masclista, les assessora i orienta.
• Orientació jurídica. Consulta personal i confidencial amb
una advocada per tractar temes sobre dret de família,
conflictes de propietats, drets laborals, assetjament, violència masclista o dificultats personals.
• Atenció psicològica. Consulta personal i confidencial amb
una psicòloga per tractar temes sobre sexualitat, relacions de parella, atenció als fills, elaboració del dol.

Ofereixen:
• Atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en
relació al procés de violència viscut.
• Treballen per adequar el model d'intervenció social, legal
i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència.
• Treballen coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.
Carrer del Pou de Sant Pere
08980 Sant Feliu de Llobregat
93 685 99 34
siebll.tsf@gencat.cat
Telèfon 900 900 120 d'atenció a les dones víctimes de
violència masclista. Funciona 24h al dia els 365 dies de
l'any.

Direcció: Consell comarcal de l'alt Penedès, c/ Hermenegild Clascar, 1-3 CP: 08720 Vilafranca del Penedès. Tel. 93
890 00 00
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Promoció Econòmica i Serveis

Regidoria de
Turisme,
Comerç i
Mercats

Nou material per promocionar
l’art a la vinya

Turisme Subirats disposarà d’un nou material promocional amb el qual es vol fer difusió de l’art i el paisatge
juntament amb la presentació dels artistes del municipi, alguns d’ells amb sales d’exposicions o tallers, com
és el cas dels artistes de Subirats: Josep Massana a
Sant Pau d’Ordal; Lesley Yendell a Can Sala o Cathrine
Bergsrud a Torre-ramona.
Aquesta acció es recull en el pla d’accions del 2019 i
comporta l’elaboració d’un fullet turístic i un apartat al
nou web de Turisme Subirats que tot just acabem de
començar. Aquest producte pretén ser un reclam per
als visitants que es mouen per interessos culturals i
paisatgístics.
El producte està plantejat per començar a l’estació de
tren de Lavern, on es realitza la benvinguda i una introducció al visitant de l’art a la vinya i dels artistes
de Subirats, alguns dels quals tenen peces d’art a les
instal•lacions de l’Oficina de Turisme. Tot seguit es facilita material per realitzar el recorregut de la ruta del
Mirador i gaudir del paisatge i els elements patrimonials i artístics de la ruta. L’itinerari combina diverses
activitats en un mateix viatge: patrimoni, art, paisatge,
enoturisme i gastronomia, ja que es pot completar amb
una visita algun celler, alguns amb obres d’art significatives.

El material estarà disponible en format offline i online a
partir de principis d’any. En format imprès es repartirà
a les Oficines de Turisme de la comarca i empreses turístiques del municipi, i en format digital estarà consultable al web de Turisme Subirats tan bon punt la nova
web estigui enllestida.

Dia mundial del turisme
A finals de setembre celebrem el Dia Mundial del Turisme al món. Segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a
Catalunya, “el sector turístic suposa el 12% del PIB i el
14% de l’ocupació. No hi ha cap altre sector industrial
que representi tant com el turisme, un dels principals
motors econòmics del nostre país.”

extracte és una pinzellada del que es pot trobar a la
nova publicació que recull les principals dades i l’estructura dels diferents mercats emissors, així com el
comportament i les tendències de la seva demanda i
informació per definir i millorar la seva estratègia comercial als diferents mercats emissors.
Esmentem aquesta informació de Turisme de la Generalitat de Catalunya perquè creiem que és molt interessant. Des de Turisme Subirats contribuïm també a
fer créixer la nostra destinació cap a un turisme més
sostenible, més responsable i de major qualitat. Podeu
sol•licitar l’enllaç del resum del Pla Estratègic i el document complet del Pla Estratègic, així com l’enllaç al
Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022
i el resum executiu del Pla de màrqueting turístic de
Catalunya 2018-2022 a l’Oficina de Turisme de Subirats, mitjançant un correu electrònic a info@turismesubirats.cat

Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya explica
que compta amb dues eines destacades, el Pla estratègic de Turisme i el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022, que marquen els reptes per als
propers anys, així com l’estratègia i accions per a la
promoció turística de Catalunya a l’exterior. Segons
Turisme de la Generalitat de Catalunya, un dels punts
clau a tenir en compte és el coneixement i, per aquest
motiu, aprofiten per compartir l’extracte d’un complet
informe que han elaborat a partir de les dades de les
seves oficines de promoció turística a l’exterior. Aquest
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Premis Vinari 2019
Un any més, els
cellers de Subirats han tingut
una
presència
destacada en la
darrera
edició
dels Premis Vinari. La gala de
lliurament
de
guardons als millors vins i escumosos catalans
va tenir lloc a
l’octubre a l’Auditori de Vilafranca
del Penedès. Enguany l’acte va
ser conduït per
les presentadores
Empar Moliner i
Txe Arana i amenitzat per la música de Gerard Quintana.

Durant la gala
el també celler
de Subirats Cava
Guilera va rebre el
premi al millor escumós d’Antigues
Reserves pel seu
escumós Guilera
Xarel•la
[verda]
2012 (DO Cava);
Can Bas Domini
Vinícola va rebre
el premi al millor
Blanc amb Criança pel seu vi La
Romana
2017
(DO Penedès) i el
celler Albet i Noya
va rebre el premi
al millor Negre de
Guarda amb criança de més de 12 mesos pel seu vi La Milana 2014
(DO Penedès). Altres cellers de Subirats que van completar la llista de guardonats aquest 2019 van ser el
celler Covides Vinyes-Cellers al Vinari de Bronze Rosat
pel seu vi Duc de Foix Cabernet Rosat 2018 (DO Penedès) i el celler Casa Ravella al Vinari de Plata pel seu
escumós jove Cava Casa Ravella 2016 (DO Cava). A
tots ells, felicitats per la bona feina realitzada.

Un dels moments més destacats de la nit va ser l’entrega del guardó al millor vi escumós de Catalunya per
a un celler de Subirats, Cava Bertha, que va rebre el
reconeixement pel seu vi escumós Bertha Cardús 2015
(DO Cava). L’enòleg i propietari de Cava Bertha, Pep
Torres, va recollir el premi Gran Vinari escumós 2019.

Blog Trip Penedès Sites & Vineyards
Durant el mes de
novembre l’equip de
Wetravel.cat ha realitzat un reportatge sobre el Penedès
Sites & Vineyards on
han descobert la nova
xarxa d’autocaravanes RV Penedès. Wetravel.cat és un bloc
de viatges en català
que té un portal web
a Internet per informar de tot allò que
el turista busca quan
navega per la xarxa i
documentar-se abans
d’un viatge.

da a l’àrea de Subirats
ubicada a l’estació
de tren de Lavern i
l’experiència sostenible de les rutes enoculturals en bicicleta
elèctrica combinada
amb la visita a un celler ecològic. El matí
de dissabte, els dos
periodistes van conèixer les instal•lacions
d’EnoBiCingPenedès,
on el tècnic de turisme va fer una presentació del territori i va
explicar els atractius
turístics de Subirats.
L’empresa de serveis cicloturístics Bikemotions va lliurar
les bicicletes per poder realitzar una part de la ruta del
Mirador i l’equip d’enoturisme d’Eudald Massana Noya va
realitzar la visita i tast al celler.

El cap de setmana del 9 i 10 de novembre el Carles i la
Cristina van descobrir una gran part del Penedès i Subirats a través de la mobilitat en autocaravana. En un programa de dos dies van visitar algunes de les 12 àrees de
pernoctació que hi ha al Penedès, així com alguns dels
recursos turístics, com el Miravinya de la Bardera o de
la Cadira. També van tastar productes de la terra en les
visites a cellers i restaurants i van conèixer l’oferta gastronòmica i comercial d’alguns municipis de la comarca.
Al nostre municipi, el blog trip es va centrar en l’arriba-

RV Penedès vol oferir un servei al visitant que es desplaça
en camper o autocaravana, que permeti visitar els pobles,
els seus voltants i els atractius turístics de la destinació. La
promoció turística i l’impuls al comerç de proximitat estan
totalment vinculats a aquest projecte, permetent fomentar
la relació entre ens públic i el sector privat.
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Presentació del Subirats Tasta’l
a l’alumnat del FPI La Forquilla
El passat 24 de novembre a Sant Pau d’Ordal, el PFI la
Forquilla va participar en la 15a edició del Subirats Tasta’l, la mostra de vins, caves, productes de la terra i gastronomia que organitza l’Ajuntament de Subirats. L’alumnat va posar en pràctica
tècniques d’emplatat dins
de la zona de gastronomia
de la fira on els restauradors/es van oferir productes gastronòmics al públic
final. Aquestes degustacions gastronòmiques van
ser elaborades pels restauradors Cal Xim i Bar
Cafè Centre Agrícola de
Sant Pau, així com l’ànec
mut cuinat pel restaurant
Cal Padrí. El Consell Regulador IGP Gall del Penedès va portar plats cuinats
pels restaurants Cal Pere
del Maset i Mirador de les
Caves. L’alumnat va participar també en la sala de tast de la Mostra, on es va realitzar un tast guiat de vins blancs i un tast guiat d’escumosos amb la col•laboració dels cellers Canals & Casanovas,
Carles de Lavern; Esteve Gibert Viticultors; Caves Ventura
Soler; Casa Ravella i Finca la Font de Jui.

Òscar Guerrero, la representant del Gall del Penedès del
Consell Comarcal, Marta Salamé, Fidel Amigó, cap de cuina
del restaurant Cal Xim (acompanyat per la seva senyora),
i Líbia Hernández, administradora del Bar-Cafè del Centre
Agrícola de Sant Pau d’Ordal. En aquesta sessió formativa, la Marta va fer una
explicació de la importància del gall del Penedès
com a producte a la gastronomia de la comarca
i l’Òscar va fer la presentació del Subirats Tasta’l.
Després de les xerrades
es van explicar les funcions que tindria l’alumnat
el dia de la fira. Tot seguit, l’alumnat del PFI la
Forquilla va preparar una
visita per les instal•lacions
de cuina i menjador de la
Fassina i un esmorzar com
a fi de l’acte.
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca destaca la importància de la col•laboració de les empreses
del territori en el projecte formatiu de l’alumnat, ja que el
contacte directe entre aquests i l’empresariat facilita, d’una
banda, que els empresaris/àries coneguin futurs treballadors/es i, d’altra banda, que l’alumnat desenvolupi el seu
itinerari formatiu amb l’adquisició de competències bàsiques relacionades amb la vida social, el món del treball i
l’aprenentatge.

Per poder complementar aquesta col•laboració entre el PFI
i la fira enogastronòmica, el passat 5 de novembre es va
realitzar una sessió formativa a l’alumnat en la que hi van
participar el tècnic de turisme de l’Ajuntament de Subirats,

Projecte de senyalització turística direccional
de les rutes i senders per Subirats
Durant el 2019 l’àrea de turisme de l’Ajuntament de Subirats ha treballat amb la Unitat d'Infraestructures Turístiques de
l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona en
el projecte de redacció de la xarxa de mobilitat dels senders
i els itineraris de les rutes enoculturals a Subirats, antigues
rutes vitivinícoles de Subirats. Els resultats d’aquesta actuació
conjunta definiran el model de senyalització dels recorreguts
per als anys vinents.
El projecte turístic de les rutes ha sigut renovat incloent-hi
elements patrimonials, paisatgístics i turístics. La proposta del
projecte de redacció pretén recollir la senyalització de mobilitat d’aquestes rutes mitjançant la instal•lació de plaques direccionals de continuïtat identificatives per a cada ruta amb la
imatge i color corresponent. La redacció dels punts subjectes
a senyalitzar aniran en els suports de senyalització de xarxa
comarcal i en fites direccionals allà on no hi hagi senyalització
de xarxa.
Aviat es donarà a conèixer la memòria amb la proposta del
projecte de senyalització turística definitiva, basada en criteris
locals i generals per la mobilitat itinerària a peu i no motoritzada més la senyalització patrimonial i informativa.
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Reportatge audiovisual d’esdeveniments
de Turisme Subirats

Durant el 2019 l’Ajuntament de Subirats ha encarregat a l’empresa de serveis audiovisuals i comunicació FerPlanEdit de Subirats la realització de
quatre vídeos promocionals per difondre els esdeveniments de turisme i els recursos turístics del municipi. La gravació dels clips va començar a l’estiu amb
l’enregistrament dels vídeos del Mercat del Préssec
d’Ordal i Festival Música a les vinyes i molt aviat
veuran la llum. S’espera que durant la primavera del
2020 es realitzi el vídeo EnoBiCiNGPENEDÈS (pedalant entre vinyes) i a la tardor el vídeo del Subirats
Tasta’l.

moments més emblemàtics de les diferents activitats
i ha afegit música a les imatges. A més, ha inclòs
grafismes com títols, textos i informació relacionada
amb l’esdeveniment i la incrustació d’entrevistes o
talls de veu de personatges públics, d’organitzadors
o persones que es trobaven gaudint de l’activitat.
La motivació per la realització dels reportatges audiovisuals dels esdeveniments de turisme recau en
la promoció en si dels esdeveniments i en el fet de
disposar d’arxius audiovisuals i fotogràfics per a la
nova web de turisme. Amb aquest nou material es
podrà fer publicitat dels esdeveniments en diferents
suports i canals de distribució online. Properament
està prevista una roda de premsa per conèixer els
resultats i presentar els vídeos.

El format dels vídeos recull diferents moments i accions on es veu la interacció i la participació de la gent
en l’esdeveniment en si. Ferran Planas ha captat els

Segon taller participatiu del Mercat del Préssec d’Ordal
EnEl passat 29 d’octubre a les instal•lacions de l’Oficina de
Turisme de Subirats va tenir lloc el segon taller participatiu
del Mercat del Préssec d’Ordal amb la finalitat de debatre
com volem que sigui el mercat en els propers anys. El taller
va comptar amb la presència de membres de l’Associació
de productors del Préssec d’Ordal, així com representants
del món del vi i agents locals del municipi.
El taller va estar dirigit per les tècniques de Raiels, les quals
van dividir el taller en dues parts: una primera que consistia a fomentar la participació, implicació i col•laboració
del teixit socioeconòmic vinculat al Mercat del préssec
d’Orda,l en la diagnosi i en la definició de l’estratègia de
futur del mercat, i una altra per extreure i definir unes línies
estratègiques, objectius i pla d’acció del mercat del préssec d’Ordal, que permetin al mercat afrontar amb garantia
d’èxit els propers anys i donar-li un nou impuls. Abans es
va realitzar la presentació dels resultats del primer taller
participatiu del passat mes de juliol i la informació estreta
dels principals resultats de les entrevistes individuals realitzades a diferents agents dels municipi i les respostes
dels visitants que van realitzar les enquestes a l’estiu, quan
visitaven el mercat.

A finals d’any està previst realitzar la presentació final dels
resultats de l’estudi de diagnosi i propostes de millores
amb les conclusions i definicions dels serveis actuals i els
seus punts de millora, així com la identificació de nous
serveis conjunts que aportin innovació i projecció de futur
al mercat actual.
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Un grup d’empresaris xinesos visiten Subirats
En la darrera edició del Subirats
Tasta’l un grup
d’empresaris propietaris de cellers a la Xina van
tenir l’oportunitat
de conèixer el
certamen. Eren
participants d’un
viatge organitzat
per una empresa
dedicada a la distribució i comercialització de productes i materials
per a la indústria
del vi i del cava.

com el celler ecològic i biodinàmic
Eudald Massana
Noya a Subirats.
Durant la celebració de la fira el
grup va passejar,
tastar i comprar
productes
dels
expositors participants i van ser
rebuts per l’Ajuntament de Subirats
en una sala del
restaurant Cal Pere
del Maset, on se’ls
va donar la benvinguda amb una degustació alhora que
el tècnic de turisme explicava el territori del Penedès i el
municipi de Subirats. L’acte va finalitzar amb una xerrada
del Subirats Tasta’l, el millor aparador del teixit associatiu, comercial i turístic del municipi, un torn de preguntes
i respostes i una foto de grup. El portaveu va agrair la
recepció i va traslladar al consistori subiratenc les gràcies per la bona acollida i organització de l’esdeveniment.

Dins el vessant professional del seu circuit hi figurava conèixer de primera mà l’experiència de les alzines sureres
a la comarca de la Selva per tota l’activitat relacionada
amb el món del suro i la destinació vitivinícola del Penedès amb la visita a diferents cellers de la DO Cava, com
Freixenet a Sant Sadurní d’Anoia i de la DO Penedès,

Un total de set enofites remarquen el valor
paisatgístic a la ruta del Mirador
Durant el mes d’octubre la ruta del Mirador estrena un nou
atractiu en el seu traçat de 16 quilòmetres: set elements
artístics que marquen els punts dels miradors sonors de
l’enoruta cultural. Aquests elements s’han instal•lat al llarg
del camí i incorporen relats narratius a l’experiència turística
dels visitants mitjançant un codi QR que transmet la informació de cada paisatge senyalitzat que s’hi pot contemplar.
Aquesta iniciativa va ser presentada en l’acte de cloenda
del passat Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme a Subirats i recull la idea original del projecte “Subirats,
Vinya Viva”, que vol remarcar el valor paisatgístic a través
d’explicar-lo, descrivint-ne els tipus de paisatge i els seus
atractius. Hi ha un total de set enofites situades al llarg de
la ruta. Totes diferents però amb un mateix objectiu, que
és destacar el valor del paisatge de vinya, el patrimoni i la
història del municipi.
Les formes i relleus que es poden admirar en aquestes enofites pertanyen al paisatge i patrimoni de Subirats, el cultiu
de la vinya i el préssec d’Ordal. El seu artista és l’escultor
Josep Massana, que ha volgut destacar per una banda les
formes i colors del paisatge de la vinya al llarg de l’any, un
paisatge poc estàtic i que es va transformant i, per l’altra, el
patrimoni del municipi amb la Torrota de Can Llopart o el
Castell de Subirats. Les característiques dels elements són
perfils retallats amb relleus i textures utilitzant taulons de
fusta de 5-7 cm de gruix per 30 d’amplada i 25 d’alçada. La
fixació s’ha fet mitjançant dues “L” caragolades a la base i
fitxades en el lloc amb quatre barnilles roscades.
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Viatge Bench Mark per conèixer
el cicloturisme a Girona
El 18 de novembre es va realitzar l’acció de Bench Mark,
que consistia a aprendre de l’exemple cicloturístic que està
funcionant molt bé a Girona amb els recursos de les Vies
Verdes i Pirenexus. Aquesta acció va ser coordinada pel
Consorci de Promoció Turística Penedès i oberta a empreses i entitats que hi col•laboren. Subirats, amb una aposta
clara pel cicloturisme i senderisme, va participar en l’acció
de Bench Mark representant Bikemotions i EnoBiCiNGPENEDÈS. Tant el tècnic de turisme com el gerent de Bikemotions van afegir-se a la resta d’empreses participants i
el Consorci per conèixer en primera persona els exemples
d’èxit que funcionen en altres territoris.
La sortida es va realitzar en autocar de Vilafranca del Penedès a Sant Feliu de Pallerols per esmorzar amb el gerent
i les tècniques de les Vies Verdes i visitar l’allotjament de
turisme rural la Rectoria de Sant Miquel de Pineda, ubicat
a peu de ruta Pirinexus i Via Verda carrilet I. Durant l’esmorzar els propietaris de l’establiment van explicar la seva
experiència com a petit allotjament i la participació en el
segell Bed & Bike. La xerrada va continuar amb l’explicació
per part del gerent del Consorci de les Vies Verdes de la
gestió que duen a terme en les Vies Verdes de Girona i la
ruta Pirinexus. En acabar la presentació vam realitzar una
passejada per un tram del sender. A continuació vam anar

Regidoria de
Serveis i
Manteniment

a conèixer la gestió de l’hostal i restaurant Sant Marçal al
poble d’Amer, un restaurant a peu de ruta que forma part
del Club d’agents econòmics del Consorci de les Vies Verdes, i a la tarda ens vam desplaçar fins a Girona per conèixer l’experiència CicloTurisme, un agent local especialitzat
en lloguer de bicicletes i organització de tours en bici pel
territori.

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

L’Ajuntament de Subirats, l’any 2016, va encarregar un estudi acústic per crear dues cambres d’assaig musical a la segona planta de l’equipament
municipal denominat El Taller.
A partir de les conclusions de 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 condicionament.
L’obra ha consistit a crear dues cambres aïllades
acústicament dins l’edifici on estan emplaçades
mitjançant sistemes d’esmorteïdors i tancaments
específics.
Resten per executar alguns acabats i armaris per
poder guardar instruments i altres estris de les
bandes que en faran ús, i definir-ne el reglament.
Es preveu que podrien entrar en funcionament a
principis de l’any vinent.
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El Subirats Tasta’l arriba a la seva
quinzena edició en plena forma

Subirats va viure, el passat diumenge 24 de novembre, la 15a edició
del Subirats Tasta’l en una jornada
marcada pel sol, el bon ambient i
una molt bona assistència de públic, consolidada en les darreres
edicions.
Una quarantena d’expositors van
participar en aquesta edició oferint al nombrós públic assistent
degustacions dels seus millors vins
i caves, així com propostes gastronòmiques dels restauradors i elaboradors del municipi i degustacions
del gall del Penedès i de l’ànec mut.
Els productes de la terra, l’artesania
i l’art de Subirats van acabar d’arrodonir una fira que es consolida any
rere any i que dona el tret de sortida a les festes nadalenques.
Enguany el Subirats Tasta’l ha estat
dedicat al jaciment ibèric del Puig
del Cocodril, una temàtica que ha
tingut molt bona acceptació tant
pel nombre de persones que van
realitzar la visita guiada al jaciment com pel nombre de visitants
a l’exposició de les restes arqueo-

lògiques que es va dur a terme al
Centre Agrícol de Sant Pau.
Totes les activitats complementàries han rebut molt bona resposta
per part dels visitants. Els tastos
guiats van penjar el cartell de complet, la zona infantil va estar plena
durant les quatre hores de fira i el
taller d’esperanto també va comptar amb un bon nombre de participants.
Una de les novetats va ser l’estand
del municipi convidat, que aquest
any corresponia
a les Cabanyes.
El seu alcalde va
ser la persona
encarregada d’inaugurar la Fira i
durant tot el matí,
a seu estand es
van poder fer degustacions dels
seus productes
més emblemàtics
i conèixer la seva
cultura i patrimoni.
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La cercavila a càrrec dels gegants
de les Cabanyes i les colles de Subirats va ser tot un èxit i va posar la
cirereta del pastís.
Des de l’Ajuntament volem agrair
l’assistència de tothom que va visitar el Subirats Tasta’l, i molt especialment donar les gràcies als veïns
de Sant Pau d’Ordal, als expositors
que van participar i als diferents
col•laboradors que fan possible
que cada any el Subirats Tasta’l
sigui un èxit.

Racó de les Entitats
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Segones jornades de patrimoni de subirats i
7a trobada pedra seca sense fronteres 2019
La serralleria Pere Gabern d’Avinyó Nou i la Masia Can
Massana de Cantallops, escenaris de noves llegendes
del Casal del Conflent, amb la tècnica japonesa del kamishibai: La gran muntanya del ferro i La gallina negra.

Més d’un centenar de participants de Subirats i una
quinzena de la Catalunya Nord (comarca del Conflent)
van gaudir d’un cap de setmana d’activitats i convivència familiar gràcies a la Trobada Pedra Seca Sense
Fronteres, organitzada conjuntament pel Casal del
Conflent i el Centre d’Estudis de Subirats.
Amb aquest àlbum volem deixar constància gràfica de
les activitats i donar les gràcies a tota la gent, entitats i
institucions que ha fet possible aquesta trobada interfronterera: Ajuntament de Subirats, famílies acollidores,
Centre Agrícola de Sant Pau, Capgrossos del Conflent
i Subirats, kamishibai del Conflent, Drac petit de Sant
Pau, Casa Ravella d’Ordal, Can Massana de Cantallops,
Serralleria Pere Gabern d’Avinyó Nou, l’artista Lluís
Masachs de Sant Pau i l’ajuntament d’Avinyonet.
DISSABTE 5 d’octubre

Al vespre, vam escoltar una conferència sobre les construccions de pedra seca a càrrec de Sergi Coll, docent
investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. També Jaume Rovira, del CESUB, va presentar els
forns de calç recuperats a Ordal gràcies a la intervenció
de l’Ajuntament de Subirats i a la feina feta al Camp de
Treball a Subirats aquest estiu.
Benvinguda a la plaça de Subirats de Sant Pau d’Ordal.

DIUMENGE 6 d’ octubre

Capgrossos de Subirats. Drac petit de Sant Pau. Capgrossos del Conflent.

Passejada pel patrimoni ordalenc de Casa Ravella
acompanyada de música en viu amb el Duet Niu. El
Jaume Rovira, l’Araceli Soler i la Lourdes Chamorro del
CESUB anaven explicant els elements que es visitaven:
la capella, la sínia, les barraques de pedra seca o els
forns de calç, on també va ser-hi en Miquel Pi d’Ordal,
que va donar el seu testimoni. També es van visitar la

L’artista Lluís Masachs també va mostrar la seva obra i
va oferir una copa de cava.
Dinar de germanor al bar del Centre Agrícola de Sant
Pau.
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serradora d’Ordal, el safareig i la Fonteta, i abans de
dinar al nou Celler de Can Ravella es va fer una passejada pels jardins.

Moltes gràcies per la vostra participació i per fer possible un programa d’activitats ple d’al·licients. L’any
2020 la Trobada es farà al Conflent.
Informació facilitada per
CESUB-Centre d’Estudis de Subirats

10es jornades de recuperació
de la memòria històrica a Subirats
Tenim el plaer d’avançar el programa de les properes Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica que estem
organitzant pels propers 17, 18 i 19 de gener de 2020.

-19.30h Sant Pau. Projecció del documental El Periple, la
vella llum d’Europa de Mario Pons. Tot seguit, actuació musical amb Los Sirgadors.

Divendres 17 de gener

Diumenge 19 de gener

-19.30h a Ordal: Xerrada-taula rodona entorn a la temàtica de l’exili, tant del viscut en el 1939 com dels processos
actuals.

- 11h al CIUDEB (El Pago). Última Defensa de Barcelona:
ruta teatralitzada per les trinxeres i ela pous de metralladora de la serra d’Ordal.

Dissabte18 de gener. Sant Pau.

- 13h Cloenda de les Jornades Parlament

-10h. Homenatge als soldats caiguts, al Memorial de la
Serra de Ries. Trobada a l’explanada de l’entrada de la
Muntanya Rodona.

Informació facilitada per
CESUB-Centre d’Estudis de Subirats
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Cursa de les caves i Serralats cursa
i caminada de muntanya de Lavern
Un any més, el passat 3 de novembre vam tenir la
cursa de les caves, que arriba ja a la seva novena edició, i la cinquena edició de la cursa de muntanya de
Serralats. Aquest any, per tercera vegada, vam tenir
la caminada de muntanya, amb 12,5 km.
Aquest any hi van participar 460 corredors, entre les
curses de 5 km, 10 km, 17,5 km (la de muntanya), i
caminadors. Aquest any s’han batut tots els rècords
d’inscripcions.
Els guanyadors a la cursa de 5 km van ser els següents: primer a la general masculina, Luis Manuel
Álvarez, amb un temps de 17’50’’. En categoria femenina, Henar Etxeberria, amb un temps de 20’57’’.
Els locals van guanyar, en categoria masculina, Sigfrid
Masana, i en femenina Maria Montaner.
En la cursa de 10 km, els guanyadors absoluts masculins van ser, en tercer lloc, Adderrazak Samaoui,
amb un temps de 34’05’’. En segon lloc, Alejandro
Nogales, amb 33’41’’, i en primer lloc, Radouane
Nour, amb 33’30’’. En categoria femenina, el tercer
lloc va ser per a Ana Abuin, amb 44’19’’, el segon
lloc per a Andrea Iglesias, amb 43’16’’, i el primer
lloc per a Mercè Guerra, amb 40’09’. Pel que fa als
locals, el primer masculí va ser per a Joan Massana,
amb 45’38’’, i la primera femenina va ser per a Violant Munné Vilà. Cal destacar que els guanyadors
de la general, tant masculí com femení, van ser els
mateixos que l’any anterior.
A la cursa de muntanya els guanyadors absoluts
masculins van ser: en tercer lloc, Adrià Colomer Fortuny, amb 1h19’14’’; en segon lloc, Thomas Fortin,
amb 1h18’56’’, i en primer lloc, Alejandro Villarino,
amb 1h17’48’’. En categoria femenina, el tercer lloc

va ser per a Lidia Ramos, amb 1h45’50’’, el segon
per a Ahlam Elkakdi, amb 1h42’03’’ i el primer per
a Marta Segura, amb 1h40’55’. Cal destacar també
que el primer local masculí va ser per a Jaume Grimau, amb 1h39’14’’, i la primera local per a Immaculada Olivella, amb un temps de 2h05’54’’.
L’organització de la cursa demana disculpes per totes
les molèsties que hagin pogut sorgir durant la matinal atlètica viscuda a Lavern.
Volem expressar el nostre agraïment a tots
els voluntaris, ADF, protecció civil, corredors,
col•laboradors i patrocinadors. Gràcies a tots
ells, amb el seu granet de sorra, s’han aconseguit
aquestes nou edicions de la cursa de les caves. Us
esperem l’any vinent.
Informació facilitada per
la Junta de la Cursa

Excursió a la Garrotxa

El dissabte dia 12 d’octubre va tenir lloc l’excursió que es realitza cada mes per part de l’Associació Subigran. El grup va sortir
de Sant Pau en direcció a Igualada a les 8 del matí, van anar a
esmorzar a Igualada i tot seguit es van dirigir cap a la Vall d’en
Bas, per donar un tomb pel poble, ja que hi havia una fira de vi
i embotits. Després, van anar cap a un càmping, d’on sortia el
trenet dels volcans de la Garrotxa. Més tard, van anar a dinar a
un restaurant a Olot anomenat La Deu, on van poder menjar les
patates típiques de la zona.
Informació facilitada per l’Associació Subigran
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Els residents del Cenacle i Fontsanta
gaudeixen un any més de la piscina
Com cada any, els residents de la residència Casa Família El
Cenacle i la Residència Fontsanta han pogut gaudir del servei
estiuenc de bany a la Piscina d’Ordal. fet que ha estat possible
gràcies a la cooperació de l’Ajuntament i dels treballadors i
treballadores de la piscina (a qui aprofitem per agrair la seva
predisposició i bona feina), que ens han ajudat a fer possible
aquesta activitat, a favor de la inclusió social i de l’intercanvi entre dos sectors de la població que s’interrelacionen i es
connecten amb la comunitat de la qual formen part, amb tota
normalitat.
Cada dimarts i dijous, des de l’última setmana de juny i durant
els mesos de juliol i agost, un grup d’uns 12 avis i 6 persones
amb diversitat funcional, amb l’acompanyament dels professionals dels dos centres, han assistit a les piscines municipals
per fer ús de les seves instal•lacions i gaudir d’un bon sol, una
bona companyia prenent un bon refresc o gelat i, per què no
dir-ho, de l’aigua ben fresca.
Des de la gerència d’ambdues residències, es continua amb el
programa d’activitats dins la comunitat per fomentar l’envelliment actiu dels nostres residents, la seva inclusió al municipi
i la recerca d’espais en comú entre els residents del Cenacle i
Fontsanta. Aquest programa beneficia el benestar físic, social
i mental dels nostres residents amb l’objectiu principal de millorar la seva qualitat de vida, i alhora incrementa la interacció
que mantenen els residents amb el seu veïnat, mantenint així
la connexió social amb l’entorn i la comunitat.
Per a nosaltres, benvolguts i benvolgudes, el més important
no és explicar-vos un dia a la piscina dels nostres residents,
que és com un dia vostre i de les vostres famílies a la piscina.
Per a la residència Casa de Família El Cenacle i la Residència
Fontsanta l’important és que valoreu amb aquesta lectura com
una entitat sense ànim de lucre d’un poble petit del Penedès,

gràcies a uns valors arrelats en la institució, ha estat capaç de
donar un valor afegit a la seva activitat.
Ens explicarem millor:
Quantes residències d’avis coneixeu que fomentin compartir
espais de lleure i relació entre avis i àvies i persones discapacitades?
Que sapiguem, això només es dona a Subirats, i aquest valor
afegit permet que els avis i àvies, molts d’ells pares i mares,
puguin continuar exercint aquest rol amb els residents de la
Fontsanta, persones més joves que tenen unes necessitats relacionals molt grans gràcies a la seva gran sensibilitat emocional. Els beneficis són enormes per a ambdós col•lectius. Els
nostres avis es coresponsabilitzen de la cura dels residents de
Fontsanta i aquests reben estímuls emocionals molt positius,
a l’estar amb persones d’una edat que els transmeten amor,
tranquil•litat i hi parlen i hi juguen. Els nostres avis aporten als
nostres residents de Fontsanta caliu, com fa un avi amb el seu
net, com fa una mare amb un fill, creant vincles, desenvolupant
emotivitat i complicitats. Els avis i les àvies són memòria viva,
present, passat i futur, ens arrelen al país i a la nostra història i les persones amb diversitat funcional, ens mostren
amb la seva presència que l’amor, la sensibilitat, la tendresa... són sentiments que enforteixen les societats i les
fan més riques, més justes i més harmòniques.
Gràcies al llegat de mossèn Josep Raventós i a les polítiques
que exercim des de fa més de 10 anys sabem, per exemple, que podem reduir la incidència i avenç de les demències
només amb l’increment de les relacions socials dels residents
d’ambdues entitats. El protagonisme dels avis i les àvies, com
veieu, és un valor afegit.
Informació facilitada per la casa de la família
El Cenacle i la Residència Fontsanta

Davant l’emergència climàtica,
neix Subirats en moviment
El 29 de setembre, en el marc de la Setmana pel Clima organitzada pel moviment estudiantil Fridays for Future, es va
dur a terme a Sant Pau d’Ordal un taller titulat “Com seria la
nostra vida amb menys plàstics? Viure amb menys plàstics
és possible?”.
Durant la sessió, a la qual van assistir al voltant de 40
persones, vam comptar amb una exposició del treball de recerca (TREC) de la Neus Surià, centrat a investigar com viure
sense plàstics, una dinàmica de grups per concretar accions
per reduir-ne l'ús i l’experiència de la Martina Blahák, que
des de fa cinc anys viu amb menys plàstics.
Aquesta iniciativa és fruit d’un grup de persones que tenen
la necessitat de compartir inquietuds, idees i recerca per
donar resposta a l’emergència climàtica. L’objectiu, més
enllà del taller, és crear una comunitat de persones que
sumi esforços i esdevingui agent de transformació social en
benefici del planeta. Per arribar a més gent, aquest taller es
tornarà a fer en altres nuclis de Subirats.
La il•lusió és fer créixer el moviment i sumar més persones,
així que us animem a aportar les vostres idees per construir
un municipi sostenible.
subiratsenmoviment@gmail.com
@subirats_en_moviment Informació facilitada per
Subirats en moviment
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Gegants i gegantona de Can Cartró

Després de més d’un any de feina intensa, la Comissió de Gegants de Can Cartró continua treballant en
aquest projecte tan ambiciós com costós econòmicament.

ments, com és sabut, la capacitat d’organització d’actes propicis a la recollida de donacions econòmiques
és, per a nosaltres, ben limitada al tenir la sala del
nostre Centre Cultural i Recreatiu clausurada.

Premotlles de poliestirè expandit, motlles de fang,
fibra de vidre, acabat en massilla, pintat, construcció
de l’estructura, vestuari... un procés que esdevé llarg
i laboriós, i molt més si valorem que qui ho entoma
no és cap professional sinó una colla de veïnes i veïns
del poble empesos per la il•lusió d’atorgar al nucli un
nou element folklòric tant de cohesió social en el si del
mateix poble com de vinculació amb el municipi.

Qualsevol idea, suggeriment, ajut i proposta serà sempre ben rebut i valorat. De ben segur que aquelles i
aquells que esteu vinculats en diferents entitats ens
podeu donar un cop de mà que agrairem moltíssim.
“I have a dream” (tinc un somni) van ser les paraules que van immortalitzar el líder del moviment afroamericà pels drets civils, Martin Luther King. Nosaltres
també en tenim un, de somni, i creiem i volem i sentim
que el podem aconseguir.

Tanmateix, el procés de construcció requereix d’aportació econòmica important, i els pobles que gaudiu
de colla gegantera ho sabeu prou bé. En aquests mo-

Informació facilitada per la
Comissió de Gegants de Can Cartró

Restauració de l’entrada del
centre cultural
i recreatiu de Ca l’Avi
El passat 20 de juliol, durant el sopar d’estiu amb els veïns i
amics del poble de Ca l’Avi, es va dur a terme la inauguració
de la restauració de la entrada i interior del Centre Cultural i
Recreatiu de Ca l’Avi, fet que va coincidir amb el 86è aniversari de la construcció d’aquest centre l’any 1933 pels avis i
pares del poble de Ca l’Avi amb esforç i il•lusió.
Fem que perduri a la història del nostre poble.
La Junta 2019

Informació facilitada per la
junta del Centre de Ca l’Avi
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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 EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 15 DE JUNY
DE 2019
ÚNIC: Constitució de la nova Corporació municipal

3. Aprovar l’increment retributiu dels empleats públics de
l’Ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 26 DE JUNY
DE JULIOL DE 2019
1. Aprovar del règim de sessions del ple de l’Ajuntament.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS

4. Declarar d’especial interès les obres de la coberta de
l’Ateneu Ordalenc.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2. Nomenar representants de la corporació en òrgans

5. Aprovar el calendari de festes locals per a l’exercici
2020.

col•legiats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM I DUES
ABSTENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
6. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
Tots els regidors es donen per assabentats.

3. Aprovar la creació de la comissió especial de comptes.

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

7. Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des de la
darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 250/2019
fins al núm. 418/2019 ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

4. Aprovar el règim de retribucions, dedicació, assistències, indemnitzacions i dietes dels membres de la corporació, així com les assignacions econòmiques als grups
polítics municipals.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM I DUES
ABSTENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 21
D’AGOST DE 2019
1. Declaració d’urgència de la sessió del Ple extraordinari
del dia 21 d’agost de 2019.
2. Aprovar la moció en defensa del sector de la vinya com
a element dinamitzador del territori.

5. Donar compte dels decrets d’alcaldia vers l’organitza-

ció interna de l’ajuntament:
a) Creació de la Junta Govern Local
b) Nomenament de tinents d’Alcalde
c) Nomenament de regidors delegats i delegació de competències.
d) Aprovació de l’organigrama municipal.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 3 DE JULIOL DE
2019
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Subirats
corresponent a l’exercici 2018.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
2. Aprovar la modificació pressupostària 4/2019.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels
grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP i ERC-AM I DUES
ABSTENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT.
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Què passa al carrer?
que sabem que patiu, però que un cop acabades seran grans
millores per al municipi. A banda de les obres a la via pública, evidents i notòries, seguim treballant pel benestar de tots i
totes. JxCat està sempre per sobre de tot el bé comú, que no pas
el bé individual o particular, i amb una mirada a llarg termini, no
només a la immediatesa. I aquesta és la nostra guia a l’hora de
prendre decisions.
S’han fet canvis a les llars d’infants. El Departament d’Ensenyament ens obliga a tenir una única direcció a la llar L’Esquirol
de Sant Pau, pel nombre de nens i nenes que hi ha. A la resta,
no és necessària aquesta figura. Des de la Diputació, que és la
institució que ens marca el que han de percebre els treballadors
i treballadores i els conceptes que es poden incloure o no a les
nòmines, el fet de tenir tres llars d’infants amb set persones treballant, de les quals tres eren directores, era un malbaratament
de recursos. De les tres persones que podien optar a la Direcció
per titulació, cap de les tres va voler. Des de la Regidoria d’Ensenyament s’havia de prendre la decisió de qui havia de portar
la Direcció, que havia d’ésser a Sant Pau, i es va presentar una
persona voluntària que no era cap de les tres persones que se’ls
hi havia ofert i havien dit que no.
Així, hi ha una única direcció, rotativa i per un temps bianual,
que serà qui marqui la línia educativa a seguir en totes, i donat
que, tenim 3 llars, a tenir dues persones més que facin tasques
de coordinació. També suposa rotació en els llocs de treball, les
tècniques estan contractades per a les llars d’infants de Subirats,
no pas, per alguna en particular. La decisió que s’ha pres tracta
d’eliminar diferències pedagògiques i vol mantenir el mateix nivell de qualitat que s’està donant.
Llegim amb astorament l’explicació que fa ERC a la seva revista
i creiem que és una interpretació equivocada i, deliberadament,
malintencionada i perversa, així com els seus comentaris sobre
la revista municipal, on s’afirma que es fa entregar en una data
l’escrit del seu espai perquè l’equip de govern tingui temps a
llegir-ho i respondre.
Senyors: la data que es fixa és per a tothom, s’estigui a govern
o no. Sortosament, no ens cal llegir els seus escrits per a fer el
nostre. I creiem que els veïns i veïnes de Subirats ens mereixen
respecte a tots i no faltar a la veritat. Si bé és cert que es va
produir un embolic amb els escrits d’ERC a l’última revista, va
ser perquè n’hi havia dos: un de les persones que hi eren fins al
juny del 2019 i un altre dels actuals representants. Es va aclarir
i es va demanar disculpes, pel fet del canvi, que en tot cas no va
ser en cap moment intencionat.
Valorem també positivament la seva correcció sobre el sou
de l’alcalde que, sembla que tant preocupa ERC. L’alcalde, en
aquest moment, té una dedicació parcial a l’Ajuntament amb un
sou brut mensual de 510,20 € i una dedicació parcial a la Diputació de Barcelona amb un sou brut mensual de 4.467,90€.
Recordem que el nostre alcalde és, en aquest mandat, el president de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge
i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Un càrrec que,
com a partit, i com a veïns del municipi, ens fa estar orgullosos.
I si tenim una mirada àmplia, ens comporta molt més beneficis
que no pas pèrdues. La seva capacitat de treball i la seva entrega al municipi és total i, per tant, no entenem aquest emmetzinament d’ERC respecte a aquesta qüestió.
Veïns i veïnes, companys i companyes de Subirats, seguim endavant amb totes les nostres forces i il•lusió per millorar la convivència i el municipi, i amb la màxima entrega de tots els que
hem estat escollits com a representants vostres.
Visca Subirats! Visca Catalunya!

El dia 16 d’octubre de 2019 passarà a la Història de Catalunya
com un dels dies més repressius cap a la nostra nació. Un dia
on el Tribunal Suprem dona a conèixer la sentència a totes les
persones empresonades (vicepresident de la Generalitat, consellers i conselleres, presidenta del Parlament i líders d’ANC i
Òmnium) per delictes de sedició i malversació que comporten
unes condemnes injustes i desmesurades. És un avís, un més, a
tota la ciutadania de Catalunya de com funciona l’aparell jurídicpolític-policial de l’Estat espanyol.
La divisió de poders –un dels pilars on descansa la base de
les democràcies sòlides– rebenta pels aires. Els tres poders de
l’Estat espanyol (executiu, judicial i legislatiu) semblen conjugats, com en els vells temps del franquisme. Una sentència i, a
l’endemà, una altra vegada una ordre d’extradició del president
Puigdemont i els consellers i conselleres exiliats.
I al carrer, la ciutadania respon. I respon amb tota la contundència que pot –han arribat a Catalunya milers de policies i guàrdies
civils–, igual que va passar uns dies abans de l’1 d’octubre del
2017.
Amb la Policia Nacional arreu, Catalunya surt a protestar: a l’aeroport, a les estacions de trens, a les autopistes, a les carreteres,
a les places i a tots els racons del país, on la gent deixa ben
clar al món la seva protesta a les represàlies. Denunciem tots
i totes aquesta Espanya que, un cop més, només actua amb la
força, i no pas amb la paraula. Les protestes són majoritàriament
pacífiques i contra la repressió policial que hi ha al carrer s’alça
la força de la gent. De nou, torna a haver detinguts durant les
protestes i per uns dies Catalunya es converteix en el centre
d’atenció dels telenotícies nacionals i els programes de major
audiència fan ressò –i al mateix temps–demagògia del que està
passant. Els mateixos mitjans que, uns dies després expliquen
les protestes a Xile, a França o a Colòmbia, on el nombre de
morts i ferits es dispara. I aquí, aquesta Espanya, que sembla
aturada en els anys setanta del segle passat ho venen com si els
catalans i les catalanes no poguéssim sortir als carrers, no fóssim a treballar cada dia, ni els nens i nenes no anessin a l’escola.
El 30 d’octubre es convoca l’Assemblea de Càrrecs Electes, una
plataforma amb representació de tots els partits sobiranistes
com a rebuig a la sentència i per a donar suport a la mobilització
popular i a la sobirania de les institucions catalanes. Un acte al
que vam assistir com a càrrecs electes de Subirats.
Amb aquest context arribem a les eleccions del 10N. Catalunya
amb els seus 48 escons dona 13 a ERC, 12 al PSC-PSOE, 8 a
JxCat, 7 a ECP-Guanyem, i 2 a Cs, PP, CUP-PR i Vox. Tornem a
tenir veu al Parlament espanyol i, de fet, el PSOE i Unides-Podem
hauran de buscar el consens de les forces sobiranistes de l’Estat
espanyol si volen tirar endavant el proper mandat i governar.
A nivell local, a Subirats la participació ha estat del 78,28%, un
4,34% més baix que als comicis del mes d’abril, i un 27,22%
dels vots ha estat per a JxCat. Agraïm els 505 vots que hem
obtingut, així com a tots els subiratencs i subiratenques el desenvolupament de la jornada electoral. I felicitem ERC, que amb
605 vots va ser el partit guanyador, així com a la CUP, que en
va treure 260. Ara cal seguir treballant i que els nostres representants a Madrid actuïn amb tota la força i ens representin amb
seny, i també amb rauxa, defensant les institucions catalanes, la
justícia social, la llibertat i l’alliberament dels presos i el retorn
dels exiliats.
Què passa als carrers de Subirats?
Com sabeu, hi ha moltes obres públiques en marxa (la travessera de Sant Pau, la rotonda de l’estació i la plaça de Lavern)
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Una oposició crítica i constructiva per uns
pressupostos de totes
-C
 ontempla el pressupost polítiques d’igualtat de gènere? D’ocupació? D’habitatge? Hi ha una dotació econòmica suficient o són partides simbòliques?
- Es garanteixen les polítiques socials d’atenció social,
l’educació, la cultura, els joves, la infància i la gent gran?
- Els pressupostos ens permeten començar-nos a preparar
per a la municipalització de serveis o van en línia oposada?
- I finalment, seguim amb la idea que el pressupost és
només cosa d’un pacte que suma més regidors que la resta
o hi ha espai per a la participació ciutadana i de la resta de
grups?
Aquestes i altres són les preguntes que ens hauran servit
per respondre si cal votar a favor, en contra o abstenció en
el pressupost en el ple del 18 de desembre. Aquest escrit el
fem 10 dies abans i només sabem que el pressupost s’aprovarà, però no podem dir si serà amb el nostre suport.

-P
 odríem a Subirats tenir una Caixa de crèdit Municipal
per ajudar els veïns amb pocs ingressos pagar a terminis les obres d’urbanització o perquè les entitats culturals
puguin tirar endavant obres als centres i ateneus sense
dependre dels bancs? Hem demanat que s’hi treballi.
- Volem tenir un estudi complet de quines inversions en
obres s’han fet les darreres legislatures per saber quin
cost han tingut, quins col·lectius i veïns han estat beneficiaris i quin impacte han tingut.
- Des del primer dia defensem que cal disposar d’un pla
d’inversions i projectes per a Subirats pels propers anys,
construït des de la participació i aprovat per tots els
grups. No entendrem unes inversions que siguin les del
pacte entre JxC i PSC, sense incloure ERC i APS-CUP.
- Quin impacte ambiental generem com a municipi? Quines mesures podem posar en marxa, per exemple per
estalviar en consum elèctric i de combustibles? No ens
conformem amb la factura que paguem ni a qui la paguem i cal fer esforços per reduir la despesa energètica
del pressupost.

Sobre la plaça 1 d’Octubre
Quan es va proposar que la plaça 1 d’Octubre fos la plaça
de l’Ajuntament, precisament es buscava la rellevància de
posar a la memòria un dia que marcarà generacions, per
la forma com es va viure i la implicació de totes. Com va
dir David Fernàndez, “volent ser república vam ser poble”
i aquí rau un dels valors principals d’aquest dia. Si no s’ha
fet aquest canvi de nom és per voluntat primer de PDeCAT

i després de Junts per Subirats, que han acabat fent una
mala consulta que tant ERC com APS-CUP hem criticat des
del primer moment. Segurament serem criticats perquè
“ara que fem participació no voleu que es faci” i la resposta
és molt clara: perquè ens creguem la participació no ens
serveix qualsevol nyap.
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per sota del cost. Creiem que, inevitablement, haurem
d’anar cap a l’opció que qui més recicla, menys ha de
pagar, i l’Ajuntament haurà de començar a posar les mesures perquè aquest tipus d’impost pugui ser aportat de
manera més justa entre les persones veïnes.

L’objectiu principal de l’acció pública ha de ser assolir un
major grau de redistribució de la renda incidint tant per
la via dels ingressos fiscals com per la via de la despesa
pressupostària i alhora tendir cap a un model de fiscalitat
més simple i comprensible que faciliti les relacions amb
els contribuents.

La raó principal de l’equip de govern per aplicar aquest
augment era que l’any vinent s’ha d’aplicar l’augment
del 3% del salari dels funcionaris (acord del ministre
d’Hisenda de torn, Cristóbal Montoro, que va signar al
2018 fins al 2020), i que aquesta és la major despesa
de l’Ajuntament.

Malauradament, l’actual marc normatiu definit per la llei
d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments. A més, cal
recordar que el sistema de finançament local presenta
greus deficiències històriques que afecten directament la
principi bàsic
de suficiència financera. Amb l’arribada de la crisi, aquesta problemàtica es va accentuar i el govern de l’Estat espanyol va optar per eixamplar les bases tributàries d’uns
impostos que no deixen marge per introduir elements de
progressivitat, com és el cas de l’IBI.

Els regidors d’Esquerra vam votar en contra de la proposta d’ordenances perquè creiem que l’IPC no s’apujarà
més enllà del 2%, i apujar un 3% la majoria d’ordenances i la de més impacte econòmic, l’IBI, un 4%, no ajuda
a la recuperació econòmica de les famílies.

L’objectiu de les forces d’esquerres en general, i d’ERC en
particular, és lluitar per reduir les desigualtats socials per
tal que les persones amb una renda més baixa puguin
accedir igualment als serveis públics i que el cost que
paguin per aquests serveis sigui progressivament més
baix en funció de la renda familiar.
Si bé és cert que sense una recaptació d’impostos suficient és impossible quadrar el pressupost i pensar en
noves inversions, també és ben cert que aquesta pressió
no pot ser suportada sempre per augments del 3%, 4%
o un 5% en les ordenances, i tampoc significa el mateix
per a totes les famílies la mateixa pujada d’impostos.
Potser hi ha d’altres maneres de recaptar (com per exemple, posar un recàrrec
del 50% del IBI als habitatges buits, i alhora afavorir
que aquests habitatges es destinin a vivenda social de
lloguer per a joves del municipi), i també altres maneres
d’alleugerir la càrrega tributària a què se sotmet algunes famílies (reduint més els impostos a famílies amb
monoparentals i nombroses o amb algun membre amb
discapacitat, per exemple).
En un moment d’emergència climàtica com el que estem
vivint actualment, també trobem a faltar incentius més
interessants de fiscalitat ambiental, tot i que s’ha fet un
primer pas en aquest sentit, a través de la bonificació del
50% de l’IBI per la instal•lació de plaques fotovoltaiques
als domicilis particulars, amb un topall de 250€/any.
Respecte als residus, la taxa d’escombraries puja un 5%
degut al fet que, segons la Mancomunitat, estem pagant
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El mes de desembre és, tradicionalment, el mes dels reculls: finalitza un any i en comença un altre. Toca fer balanç dels dotze mesos anteriors i fer previsions per a
l’any vinent.

tot i aquest ajust necessari, no impedirà que es puguin
executar inversions en un primer moment per un import
112.000€ a falta del tancament positiu de l’exercici 2019
i veure la quantitat que podem reinvertir al llarg d’aquest
proper any. Sota aquesta premissa hem construït un pressupost que s’assenta sobre els pilars de la coherència i l’estabilitat. Ha d’ajustar-se a la realitat i la situació econòmica
contribuint a mantenir la línia d’equilibri pressupostari que
se’ns exigeix per part de l’administració de control. Incidim
en la millora de la qualitat en la prestació dels serveis. Hem
de ser conscients de les mancances i els sacrificis que hem
hagut de fer els anys anteriors. Sabem on fallem. Hi estem
posant remei i apostem per intentar millorar totes aquelles
àrees on hem tingut importants deficiències.

Tanquem aquest any 2019 deixant encaminat el proper
exercici 2020. Al mes d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals, ratificades en el ple extraordinari del mes de
desembre, que també va servir per aprovar el pressupost
municipal per a l’any 2020.
És una realitat coneguda per tots que ens hem instal·lat,
des de fa uns anys, en una situació de provisionalitat política. Sense un govern, tant a nivell de l’Estat com de la
Generalitat de Catalunya, que sigui capaç d’aprovar els
seus propis comptes anuals. Tot això suposa que ens situem, pel que fa a aquestes dues institucions, en uns números que no es corresponen amb el moment actual i que
impacten directament en administracions de rang inferior
com són les corporacions locals. Durant tots aquest anys
els ingressos i ajuts que provenien d’altres administracions
i que rebem els ajuntaments s’han vist dràsticament reduïts o inclús han desaparegut. A tall d’exemple, volem informar-vos que recentment hem decidit iniciar els tràmits per
reclamar judicialment l’import que ens deu la Generalitat
de Catalunya per la prestació del servei de les escoles bressol i que actualment està al voltant de 360.000€. Segons
la teoria, el finançament d’aquest servei es dividia a parts
iguals entre Generalitat, Ajuntament i usuaris. Però des de
ja fa bastants exercicis la Generalitat de Catalunya no compleix amb els seus compromisos econòmics, la qual cosa
suposa, a la pràctica, que si la corporació decideix mantenir
aquest servei també s’ha de fer càrrec de la part corresponent a la Generalitat amb el consegüent trasbals econòmic
que això implica per a un ajuntament com el nostre. L’import anteriorment comentat ja representa per a les arques
municipals una quantitat equivalent al cost total de gestió
corresponent a tres cursos acadèmics complets.

Tots aquests factors ens permetran continuar construint al
2020 un municipi ric i viu. En aquestes dates és quan més
es percep gràcies a tota aquesta gent que, desinteressadament, dediquen part del seu temps a organitzar activitats
que inunden les nostres places i carrers. Persones i entitats
que mantenen viu el municipi i que són generadores de
riquesa, no només econòmica. Tota aquesta gent que fa
aquesta gran tasca i que enriqueix la vida del poble representa un dels motius mes importants pels quals treballem
dia a dia.
BONES FESTES I FELIÇ 2020!

Tenint en compte aquesta situació i amb una perspectiva
de futur, a les ordenances apostem un cop més pel seny, la
realitat i l’equilibri. Amb un petit increment mitjà del tres
per cent de les ordenances i taxes i el manteniment de bonificacions que afecten les economies familiars i els sectors
amb més necessitats. Justificant aquest increment per la
necessitat d’ajustar els ingressos als costos de realització i
manteniment dels diferents serveis. Sota el nostre punt de
vista la proposta aprovada des del govern municipal compleix amb totes aquestes idees.
Amb relació al pressupost per al proper any 2020, com a
titular i a mode de resum podríem qualificar-lo de realista.
Ajustat, molt ajustat, pel que fa a la part d’ingressos amb
la realitat que hem viscut durant aquest any 2019. Però
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SI VOLS ESTAR AL DIA DE
L’AGENDA CULTURAL,
ENTRA AL
WEB MUNICIPAL:

www.subirats.cat

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès edita un butlletí electrònic setmanal
amb tots els esdeveniments del món cultural a la comarca. Si vols
conèixer tot el que passa en el món de la cultura, només t’hi has d’incriure

Obres de teatre a Subirats
Durant els primers mesos del 2020 la Coordinadora GATAP (Grups amateurs de teatre de l’Alt Penedès)
representarà a Subirats dues obres de teatre dins del marc de la 28a Roda de Teatre.
Les dates són les següents:
Diumenge 9 de febrer a l’Ateneu Agrícola de Lavern
Diumenge 1 de març al Centre de Can Rossell
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Maria Ros Sogas, ‘Lolita’.
Té 78 anys.
A casa meva teníem una granja de gallines i pollastres. Érem dues germanes i un germà, que
morí quan tenia vint-i-quatre anys. Jo soc la gran.
La petita viu a Ordal. Anava a escola als Casots. El
propietari d’una casa que hi ha davant del ‘Centru’
la deixà al poble per fer-hi escola. Hi venia una
mestra, i allà hi anàvem nenes i nens. Quan érem
més grans havíem de d’anar a estudiar a Sant Sadurní, però jo vaig anar a aprendre a brodar a
màquina i a cosir.
Al casar-me amb el Josep vaig venir per jove a Can
Rossell. Amb el meu home ens portàvem set anys.
A la casa hi vivien una àvia i els sogres. Fèiem
vida de pagès. La casa es diu Cal Frare. Els sogres
explicaven que, antigament, l’havia fet construir
un monjo de Montserrat, que entrava a cavall a
les estances principals. Per això té els sostres i les
portes tan alts, i d’aquí el nom de Cal Frare.
Durant molts anys vaig fer confecció. Cosia a màquina. Em portaven paquets de roba ja tallada i
la cosia. Més endavant van deixar de portar-la a
casa. La duien a Sant Sadurní a casa d’una senyora i aleshores jo anava a buscar-la allà. Cosia fins
que la sogra es va posar malalta. La vaig cuidar
durant tres anys.
La vida és lluitar, la lluita normal del que es fa a
les cases. He anat fent segons el que m’ha anat
tocant: el temps d’esporgar he anat a esporgar, el
temps de collir he anat a collir raïms i préssecs, i
la resta de l’any, doncs feia la feina de la casa, i si
sortia alguna altra cosa, doncs també la feia.
Al morir la meva sogra em vaig posar a aprendre
a fer puntes de coixí. Soc puntaire. Un cop a la
setmana vaig a fer punta a Sant Sadurní, al Casal
d’Entitats. Allà hi ha una dona que n’ensenya. Som
un grup d’una trentena de dones. Fem diferents
trobades, agafem els cotxes i ens desplacem a diferents llocs; a vegades ens hi quedem a dinar i
d’altres tornem cap a casa. És maco. Fem bastants
sortides. A l’hivern no en fem.
També dono un cop de mà a les filles i acompanyo
o vaig a buscar els nets i les netes, si convé.
Ja ens coneixíem la gent de Can Rossell i Els Casots.

Amb el Josep, ens casarem a l’església dels Casots. Va ser el segon casament que s’hi va celebrar, i les meves filles també. Durant una època,
s’hi feia missa cada diumenge. Primer teníem Mn.
Tomàs i després Mn. Josep, però amb els anys
se’n va deixar de fer. Aleshores se’n feia al Castell
cada diumenge a la tarda. Ara ve Mn. Carles cada
primer diumenge de mes, a fer-ne. Abans, l’església del Castell era més gran, hi havia el cambril
de la Mare de Déu, i després de l’altar hi havia
una sagristia. Jo hi havia fet d’escolanet algunes
vegades.
Actualment, i des de fa un temps, a la dels Casots
no s’hi pot entrar perquè hi ha perill d’esfondrament.
El pa i l’empenta era la festa de la Santa Creu i se
celebrava el 3 de maig. Amb els anys, quan s’establí que fos festa el dia 1 de maig, es va canviar
de dia. Hi anava força gent. Antigament les cases
que volien col·laborar dels pobles de Can Rossell,
Els Casots i la Torre donaven una mesura de blat
per poder fer els panets, en feien farina i així feien
els pans que donaven el dia 3. Si algun any plovia
i no s’hi anava, repartien els pans per les cases
que havien donat el blat de manera proporcional
a la quantitat de blat lliurada i es repartien amb
el mateix criteri si es feia la festa i en sobraven.
A partir de la Pedregada que hi va haver l’any
1962, que va afectar molt Can Rossell I els Casots, també a Lavern, Sant Sadurní, Sant Pau i
Ordal, molta gent van anar a treballar a les caves
a Sant Sadurní. Aquell any es va perdre tota la
collita per aquí. Nosaltres vam haver de podar tots
els ceps i l’any següent, tot i que deien que no
colliríem, sí que vam collir.
Ara fas de pagesa, també?
Tinc un hort. L’Oriol me’l llaura de tant en tant.
Hi planto deu quilos de patates i tomàquets per
poder menjar-ne a l’estiu. Ara hi tinc unes quants
cols. La terra no l’hem volguda vendre mai, ens
la treballen.
I el Subigran?

Fa uns anys els homes dels dos pobles, junt amb
uns paletes, construïren la capelleta que hi ha als
Casots i la gent tant de Can Rossell com dels Casots anàvem a missa allà. També anàvem a peu a
ballar, d’un poble a l’altre. Ens hi acompanyaven
sempre algunes mares. A les noies no ens deixaven pas anar-hi soles. Els diumenges feien ball.
Aquí tenien una gramola i als Casots un manubri,
i venia un senyor que vivia a Can Vendrell que
en sabia molt, de tocar-lo. A part de les festes
majors, ens distrèiem així.

Amb el Subigran vaig a totes les excursions que
organitzen. Amb la Concepció , la Mercè, un matrimoni d’aquí, també de la Urbanització, vaig a
totes, i un cop l’any me’n vaig amb uns amics de
Barcelona a fer una viatge d’una setmana a fora;
he estat a llocs com Síria, Jerusalem, i molts d’altres; fa onze anys que els faig, aquests viatges. És
un grup que estem tots jubilats, són molt macos.
I aquest any he anat a Argentina amb la meva filla
Montse. I bé, molt bé. Allà hi tenim família, ens estimem molt. Són els descendents de dos germans
de l’avi del meu marit, que en el seu moment se
n’hi van anar escapant de la guerra.

La festa major dels Casots i de Can Rossell se
celebrava per Pasqüetes, el cap de setmana després de Pasqua, i al Castell aquell dia a part de la
missa s’hi ballaven sardanes, antigament danses
(que jo ja no he vist mai). Després canviaren de
dia la festa major i ara als Casots la fan un cap de
setmana més tard.

Amb el Josep sortíem amb alguna excursió que
organitzaven a Covides, però no li agradava
massa viatjar. Després ja es va posar malalt. Va
estar molts anys malalt, fins que va morir. Va ser
després de passar la pena i el dol, que les filles i la
família de Barcelona em van animar a viatjar. I així
m’he enganxat. Cada any faig un viatge.

És filla de Cal Simon dels Casots
i viu a Cal Frare, a Can Rossell.
Té dues filles, la Montse i la Nati,
i dues netes i dos nets. És vídua
d’en Josep Maria Casals Figueras.
Tinc la sort de no tenir cap entrebanc amb la
salut.
Sona el telèfon. És la neta, que l’avisa que surt
de la universitat, perquè la vagi a buscar a l’estació.
A Can Rossell hi feu gaires activitats?
Per a la gent gran, fan tallers de memòria un dia
a la setmana i gimnàstica, organitzat per l’Ajuntament. Altres dos dies també fan ioga, organitzat
pel ‘Centru’, però a ioga no hi vaig. Els dilluns hi
van la gent més gran i el dijous hi van la gent
més jove, i també en venen d’altres pobles. De
joves n’hi ha una bona colla.
Fem tres festes a l’any: un arròs, una calçotada i
la festa major (on hi fem un sopar popular, entre
d’altres activitats). Al poble també hi ha un grup
de teatre.
La Lolita s’aixeca i ens ensenya i fa sonar l’escotxinador que té penjat a la paret del menjador de
casa i que feia servir el seu marit per cridar les
perdius quan anava a caçar. Ell era caçador de
conills i de perdius.
El Josep morí ara fa tretze anys. Tenia deficiència respiratòria. Va estar deu anys malalt. Estava
a casa amb oxigen. Ell havia estat molt fumador.
A causa del tabac i els productes que utilitzava
per al camp, junt amb alguna bronquitis que
havia tingut de petit, va quedar afectat dels pulmons.
I jo ja m’he fet gran i mira, ara acabar de passar
la vida aquí. Però això sí, continuo fent puntes i
viatges.
La Lolita somriu amb aquella frescor que desprèn
i que s’integra a l’entorn tardorenc i fresc que ens
envolta en un dels recers més assolellats del municipi, desperta i càlida.

