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PLANIFICACIÓ, 
OBRES I URBANISME

Diumenge 3 de maig, 
Subirats en flor

ESPAÑA FRANQUEIG
PAGAT

CARTES

Portes obertes i 
preinscripció 
a les llars d’infants 

Subirats estrenarà una 
app per comunicar 
incidències

Finalitzen les obres de 
construcció de la rotonda 
de Lavern, 1a fase
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Dades d’interès

MUNICIPI

Emergències _________________________________ 112
Ajuntament __________________________________ 938 993 011
Avaries Aigües________________________________ 900 878 583
Cementiri i Parròquia d’Ordal ________________ 650 094 593
Cementiri i Parròquia de Lavern _____________ 938 993 077
Consultori Mèdic d’Ordal _____________________ 938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau ________________ 938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern __________________ 938 994 267
Farmàcia d’Ordal _____________________________ 938 179 107
Farmàcia de Sant Pau ________________________ 938 993 003
Oficina de Turisme de Subirats _______________ 938 993 499
Residència Castell de Subirats ________________ 937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal) _________________ 938 179 028

Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern ___________________ 938 994 170
Ateneu Ordalenc _____________________________ 938 179 076
Centre Agrícola de Sant Pau __________________ 938 993 394
Fundació Pro Penedès _______________________ 938 170 588

Escoles
Llar d’infants de Lavern ______________________ 938 994 211
Llar d’infants d’Ordal _________________________ 938 179 132
Llar d’infants de Sant Pau ____________________ 938 993 393
Escola Subirats (Lavern) ______________________ 938 993 302
Escola Montcau (Ordal)_______________________ 938 179 132
Escola Sant Jordi (Sant Pau) __________________ 938 994 723
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní _______ 938 912 061

Servei de Taxi
Xavier Anglada _______________________________ 619 144 943
Autocars Vendrell ____________________________ 938 922 544

COMARCA

Consell Comarcal de l’Alt Penedès ____________ 938 900 000
Bombers de Vilafranca _______________________ 938 922 080
CAP Alt Penedès ______________________________ 938 915 400
Creu Roja de Vilafranca ______________________ 938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca____________ 938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ___________ 938 180 440
ITV de vehicles agrícoles______________________ 977 393 715
ITV de Vilafranca _____________________________ 938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní _________ 936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca ____________ 936 570 010
Registre Civil de Vilafranca ___________________ 938 199 222

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
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

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.

conSulToriS mèdicS
Sant Pau d’Ordal – dilluns i divendres de 9 a 12.30 h
Ordal – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Lavern – dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Quan no hi hagi servei administratiu al consultori mèdic, per 
urgències cal trucar al telèfon 93 887 92 54 (de 8 a 15 hores)
i, per demanar hora, al 93 326 89 01 o bé per Internet.

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

Pere Pons
Regidor de poble: Ordal i Urb. Muntanya Rodona 
Alcaldia / Planificació i obres / Urbanisme

Àngels Pinyol
Regidora de poble: Can Batista i Lavern
Organització i administració electrònica / Comunicació 
Transparència / Participació ciutadana / Cooperació i 
solidaritat / Turisme, comerç i mercats 

carles morgades
Regidor de poble: Can Cartró, Ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas
Recursos Humans / Mobilitat / Medi ambient i món 
rural

VISITA AMB ELS REGIDORS
Gabriel Gómez
Regidor de poble: Torre Ramona, El Rebato, Urb. Casablanca i 
Pol. Ind. Lavernó i Can Bosch
Serveis i manteniment / Ocupació / Promoció econòmica

lluïsa Sueiro
Regidora de poble: Sant Pau d’Ordal
Benestar social / Gent gran / Igualtat / Cultura 

marcos Pérez
Regidor de poble: Can Rossell i Urb. Can Rossell, El Pago, 
Cantallops i Els Casots
Hisenda / Esports i salut / Ensenyament 

Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes,

Després de veure als mitjans de co-
municació els actes i manifestacions 
dedicades al Dia de la Dona arreu 
del país i d’haver vist l’alta participa-
ció en la segona Cursa de la Dona de 
Subirats (una magnífica carrera i pas-
sejada per la zona de Can Cartró i Ca 
l’Avi) ens podem reafirmar que la soci-
etat encara ha de canviar molt perquè 
aquest 50% de la població se senti amb 
igualtat d’oportunitats. És cert que les 
dones han avançat en molts camps en 
la seva reivindicació d’assolir la igualtat 
de drets en els darrers anys, però en-
cara queda molt de recorregut. Des de 
les administracions aquestes diferènci-
es cada cop són menys, però això és 
una part molt petita del mercat laboral, 
i les reivindicacions van molt més enllà 
del reconeixement salarial; és sobretot 
una manera d’entendre la vida i les re-
lacions humanes.

Si fa uns anys va entrar l’ecologisme a 
l’agenda política de tothom, ara ja és 
perenne, i cada cop és més clar que cal 
una consciència de respecte al medi i 
que cal treballar per revertir la situa-
ció actual aplicant mesures, així com 
actuacions d’urgència davant el canvi 
climàtic des de tots els aspectes de 
la societat (cal recordar com els joves 
dels “Fridays for Future”, i activistes 
com Greta Thunberg, de poc més de 
16 anys, ens interpeŀlen als seus an-
tecessors per no haver respectat el 
medi). Així doncs, avui també hem de 
tenir clar que la mirada feminista ha 
d’implantar-se ja en tots els camps, 
i no podem acceptar que només es 
capitalitzi des de certes polítiques o 
formacions polítiques. Ha de ser un 
objectiu comú per implementar-se ja. 
Aquest món global necessita dir prou a 
les desigualtats de gènere i estic segur 
que al nostre municipi aquesta feina 
es fa ben feta a les escoles, però pot-
ser a les nostres cases encara no ho 
apliquem prou bé. Segurament no ens 
han educat bé, tot i que això no pot ser 
excusa. Els models no eren els correc-
tes (només cal prendre la filmografia 
i els èxits de taquilla com a exemple), 
i tenim tics d’altres temps que no són 
altra cosa que grillons que ens aferren 
a un passat ple de desigualtats que 
genera situacions esbiaixades i de vio-
lència de gènere. Dones, alceu la veu i 
fem entre tots i totes una societat més 
justa, amb una nova mirada transver-
sal que ens aglutini i ens faci més forts. 
A Subirats hi ha molta feina a fer, i estic 

segur que això ens farà també més 
grans. 

Vull recordar també, que ja treba-
llem de ple en l’exercici pressupostari 
del 2020. Hem aprovat el pressupost 
únicament amb els vots de l’equip de 
govern (JuntsxSubirats i PSC) i estem li-
quidant el 2019 amb romanent positiu. 
Aquest romanent positiu i una bona 
gestió de la despesa pública ens han 
permès actuar amb celeritat davant les 
contingències que aquest any hem tin-
gut, i que han estat moltes: hem sofert 
un episodi de tempesta l’agost de l’any 
passat i un altre al novembre, i dar-
rerament el temporal Gloria ha oca-
sionat desperfectes –que en aquesta 
revista es desenvolupen– per valor de 
més de 110.000 euros (i segurament 
encara ens hem quedat curts en la 
seva valoració i actuacions a realitzar). 
Aquests temporals ens han de fer aga-
far consciència a tots plegats, i segura-
ment haurem de prendre altres tipus 
de mesures per al manteniment de ca-
mins o accessos a certes zones del mu-
nicipi que es van veure perjudicades 
durant el temporal i que sortosament 
no van ocasionar fets irreparables a 
les persones, però que cal valorar com 
afrontar-les en un futur.

Cal destacar que estem vivint un epi-
sodi desconegut ocasionat pel coro-
navirus, que pot afectar en qualsevol 
moment el municipi. Només vull dir-
vos que estigueu atents als mitjans 
de comunicació, a les comunicacions 
que faci l’Ajuntament des de la seva 
pàgina web o canal de WhatsApp i, so-
bretot, a les recomanacions que faci el 
Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya.

Per acabar, m’agradaria recordar que 
tot i que alguns presos tenen ja un 
règim més obert i poden sortir a tre-
ballar, no hi ha normalitat política, i no 
hi serà fins que es decreti una amnis-
tia per a tots i es retirin els càrrecs a 
les persones que resten a la presó o 
a l’exili. Hi ha una taula de negociació 
entre Estat i Generalitat. Donem-los 
confiança, però és urgent trobar solu-
ció a la qüestió dels presos i exiliats. 
La taula era una resposta a la interpel-
lació de la societat i del govern de la 
Generalitat del “sit and talk” (seiem i 
parlem), però no podem esperar per 
resposta un “sit and wait”, és a dir, 
seieu i espereu.

Pere Pons i vendrell
Alcalde
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L’Ajuntament de Subirats es reuneix amb el subdelegat
del Govern per reclamar millores a l’N-340

El passat 27 de gener l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i els 
regidors de l’equip de govern Àngels Pinyol i Marcos Pérez 
s’han reunit a la Delegació del Govern a Catalunya amb el 
subdelegat del Govern, Sr. Carlos Prieto, per tractar, entre 
d’altres temes, l’estat d’execució de la rotonda de l’N-340 al 
seu pas per Subirats. 

No és la primera vegada que l’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Subirats reivindica aquesta qüestió: des de l’any 
2006 i de manera reiterada ha defensat la urgència i la ne-
cessitat d’aquest projecte fins i tot davant del Ministeri de 
Foment, ja que el tram de carretera que enllaça la BV-2428, 
la BP-2427 i l’N-340 és una cruïlla d’especial perillositat, fet 
que es veu agreujat per l’increment de vehicles que suposa 
la recent obertura de la variant de Vallirana i la velocitat ex-
cessiva a la qual circulen els vehicles. La velocitat del tram 
està limitada a 60 km/h, però malgrat això, i a causa del tra-
çat de la via, els accessos des de les carreteres secundàries 
tenen poca visibilitat, motius pels quals presenta un cert 
grau de sinistralitat.

A la reunió també es van tractar altres temes que afec-
ten el municipi, com són la construcció d’un ascensor a la 
passarel·la de l’N-340 al nucli d’Ordal i la titularitat del local 
de Can Cartró.

Visita del municipi de Castellbell i el Vilar
L’alcalde de Subirats, Pere Pons, i la regidora de Turisme, 
Àngels Pinyol, van rebre la visita del regidor de Promoció 
Econòmica i la regidora d’Urbanisme de Castellbell i el Vilar, 
Jordi Calsina i Tina Barbero. Els representants municipals 
van visitar Subirats interessats a conèixer de primera mà 
el projecte turístic de l’estació de tren de Lavern, amb els 
serveis de lloguer de bicicletes, les instal·lacions de l’àrea 
d’autocaravanes i l’Oficina de Turisme. La jornada va ser-
vir per explicar l’experiència d’un model turístic sostenible 
i de qualitat en l’àmbit municipal amb la col·laboració dels 
agents turístics del territori. Durant la trobada es va com-
partir coneixement d’ambdues administracions en projec-
tes turístics i es va parlar del funcionament i sistema de ges-
tió de l’equipament turístic Enobicing Penedès. 

Visita de l’alcalde de la Jana amb motiu de les
Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica

Dins la celebració de les 10es 
Jornades de Recuperació de la 
Memòria Història que organitza 
el Centre d’Estudis de Subirats 
(CESUB), el 19 de gener es va 
rebre a l’Ajuntament de Subirats 
l’alcalde del poble de la Jana, el Sr. 
Domingo Tolós Lládser, així com 
veïns i veïnes d’aquest municipi 
convidats a les jornades, dedica-
des enguany a les persones re-
fugiades. Durant la Guerra Civil 
moltes persones d’aquest poble 
de la comarca del Baix Maestrat 
van estar refugiades a diferents 
nuclis de Subirats.
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El Biel Tomás Lapeña és el primer nadó del 2020 a Subirats

Benvinguda a l’últim nadó del 2019 a Subirats 

En l’última edició de la revista sor-
tien publicats tots els nadons del 
2019 fins a la data del tancament de 
l’edició. Així, faltava donar la benvin-
guda a la Farners Sagarra Guitart, 
l’última nena de l’any a Subirats, que 
va néixer el 24 de desembre i que és 
veïna de Sant Pau d’Ordal. 

Des d’aquí felicitem la família i 
donem la benvinguda a la Farners. 

Els residents de Fontsanta preparen durant
l’any els obsequis als nounats 

Els residents de Fontsanta, amb el suport de les auxiliars, 
són els encarregats de preparar els obsequis que l’Ajunta-
ment entrega als nens i nenes que neixen a Subirats al llarg 
de l’any.  

Ja fa quatre anys que l’Ajuntament obsequia les famílies 
amb un lot de bolquers. Per als residents és una activitat 
que els reporta una gran satisfacció, ja que se’ls explica 
amb quina finalitat els preparen, i això els fa molta il·lusió.

Els residents dediquen uns tres dies per elaborar cada ob-
sequi. Enrotllen els bolquers, emboliquen el regal i el mun-
ten. Amb l’ajuda de les auxiliars tallen les dues formes pos-
sibles (un préssec o un raïm), evocant la cultura del nostre 
poble. 

El preu que l’Ajuntament paga per aquests obsequis a la 
residència serveix per cobrir bàsicament els costos del ma-
terial. La petita part que resta ajuda els residents a cobrir 
algunes despeses de les sortides que programen al llarg 
de l’any. 

El primer nadó nascut a Subirats aquest 
2020 es diu Biel i va néixer el dia 3 de 
gener a l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. 

Els seus pares són la Sheila i el Jordi. El 
Biel té una germana, la Georgina, i són 
veïns de Cantallops. 

Els regidors Gabriel Gómez i Marcos 
Pérez van rebre el Biel i la seva família a 
l’Ajuntament de Subirats, on li van donar 
la benvinguda i el van obsequiar amb un 
lot de bolquers. A més, també se’ls va fer 
entrega d’un diploma que acredita l’infant 
com a primer nadó de l’any a Subirats.
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Ca l’Estevet guanya el premi a la millor 
botifarra d’ou tradicional de Catalunya

Ca l’Estevet – Embotits d’Autor d’Ordal ha guanyat el primer 
premi al Concurs Nacional de Botifarra d’Ou en la categoria 
de botifarra tradicional.

Els guanyadors del certamen, organitzat per la Fundació 
Oficis de la Carn de la Confraria del Gras i el Magre, es van 
donar a conèixer el passat dijous 13 de febrer.

Ca l’Estevet està situat a Ordal. La botifarra d’ou tradicional 
que elaboren és un producte que segueix la recepta familiar 
de finals del segle XIX i que, després de cinc generacions, ha 
anat evolucionant sense perdre la seva essència inicial.

A més de la botifarra d’ou tradicional en fan amb carxofa, 
patata i ceba, foie, ratafia i figues, poma amb tòfona o alfà-
brega i tomàquet.

L’establiment subiratenc ja havia estat finalista en les qua-
tre edicions anteriors del concurs. En tres ocasions havia 
obtingut la medalla de bronze en la categoria de botifarra 

d’ou singular i l’any passat va aconseguir una medalla de 
plata per la millor botifarra d’ou.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem felicitar tota la famí-
lia de Ca l’Estevet per aquest merescut reconeixement.

Reunió amb Mayte Castillo Vizcaíno, 
directora de Rodalies de Catalunya

El  passat 18 de febrer, l’alcalde de Subirats, el senyor Pere 
Pons, i la regidora de Comunicació, la senyora Àngels Pi-
nyol, van mantenir una reunió amb la directora de Rodalies, 
la senyora Mayte Castillo, per valorar i repassar diferents 
temes que tenen a veure amb la gestió de l’espai i l’edifici 
de l’estació: manteniment, obres, accessibilitat, etc.

Entre les prioritats, es va reclamar la instal·lació de mar-
quesines per tal que les persones que fan servir el tren per 
als seus desplaçaments puguin resguardar-se del sol i de la 
pluja. Aquesta actuació ja està dibuixada sobre els plànols i 
es preveu que al llarg de l’any 2020 es pugui instal·lar.

Des de Rodalies s’informa que durant el proper mes de 
març està prevista la instal·lació de la màquina expenedora 
de bitlles, la qual s’instal·larà a l’espai que hi ha davant de 
l’entrada de l’oficina, conjuntament amb la màquina de  va-
lidació dels bitllets. L’Ajuntament té previst adequar aquest 
espai en concret amb una pèrgola i uns bancs.

Es va valorar el bon ús que s’està fent d’aquesta instal·lació 
i el creixement d’usuaris des d’aquesta estació, per la qual 
cosa des de l’Ajuntament es va demanar d’estudiar la possi-
bilitat d’ampliar la freqüència de les parades.

Increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Subirats, arran de la publicació oficial del 
RDL 2/2020 del 21 de gener del 2020, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic i donant compliment a l’esmentat Reial De-
cret, ha procedit a aprovar un increment lineal del 2% a tots 
els empleats municipals amb efectes del dia 01/01/2020.

Aquest mateix RDL 2/2020 també preveu dos increments ad-
dicionals, a aplicar durant la resta de l’any, condicionats a:

-  Creixement del Producte Interior Brut (PIB) Estatal. Amb 
un augment de fins l’1% en funció de l’increment.

-  L’existència de superàvit pressupostari a l’Ajuntament. En 
aquest cas l’increment seria del 0,3% destinat a la millora 
de la productivitat.
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Actuacions incíviques al municipi

CIVISME

De fa un temps s’ha 
detectat que hi ha 
nombrosos aboca-
ments (o abandona-
ments) de residus 
fora dels contenidors 
corresponents. Cada 
vegada és més ha-
bitual veure brossa 
fora dels conteni-
dors, mobles aban-
donats a la via pú-
blica, grans piles de 
poda sense control 
al carrer, etc. Això 
passa de manera ge-
neralitzada a tot el municipi i és un fet que cal minimitzar.

Els contenidors ubicats a la via pública compleixen una 
funció bàsica i és vital que en fem un bon ús. Tot i que 
la majoria els utilitzem convenientment, hi ha persones 
que deixen les bosses d’escombraries i altres objectes fora 

dels contenidors, i 
no tothom recicla la 
matèria orgànica, el 
paper, el vidre i els 
envasos.

Abandonar resi-
dus fora dels llocs 
autoritzats és una 
actitud incívica i 
sancionable, tal 
com s’estableix en 
la normativa vigent 
en temes de residus 
i en les ordenances 
municipals. A banda 

de ser una acció prohibida, afecta a tothom: incrementa 
els costos de personal i de gestió de residus i també per-
judica el medi ambient i la imatge dels carrers i del medi 
natural.

Siguem cívics i fem un bon ús dels contenidors!

Contenidors cremats, abocaments i mal ús de les zones d’aportació de deixalles; excrements de 
gossos a la via pública o vehicles mal aparcats són algunes de les accions incíviques 

que ens trobem més habitualment.

l’estacionament

L’estacionament indegut als nostres carrers és un fet ja ha-
bitual, i cada vegada més es reben queixes per situacions 
incíviques relacionades amb aquest problema.

Cal conscienciació de la importància de respectar els se-
nyals d’aparcament i/o estacionament prohibit. L’objectiu 
d’aquest escrit és sensibilitzar els veïns i veïnes del municipi 
que cal aparcar de manera cívica perquè les voreres quedin 
lliures de vehicles mal estacionats, de manera que els via-
nants hi puguin transitar amb tranquil·litat, i també que no 
hi hagi vehicles aturats o estacionats dificultant la circulació 
dels altres vehicles pels carrers. També és molt important 
(tot i que a vegades no s’hi pensa) per facilitar el pas dels 
vehicles d’emergències.

L’aparcament inadequat provoca grans dificultats de des-
plaçament als vianants, especialment als que tenen mobili-
tat reduïda i a persones d’edat avançada.

A Subirats no és permès deixar el vehicle a les voreres, als 
passos de vianants o al lloc reservat per a minusvàlids. Per 
això, s’han de respectar les normes col·lectives perquè l’or-
dre i la convivència siguin possibles.

Aparcar damunt de la vorera, en un pas de vianants o bé en 
un estacionament reservat per a persones amb mobilitat 
reduïda és una pràctica que sota l’excusa de “només és un 
moment” provoca grans perjudicis a les persones amb difi-
cultats de mobilitat.

Malgrat que cada cop s’avança més, pel que fa a l’accessi-
bilitat només assolirem un municipi plenament accessible 
per a les persones amb mobilitat reduïda si tothom té ac-
tituds de civisme i respecte.

residus
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Canvis i devolucions 

Suport a municipis amb el projecte
“Treball i formació”

Puc tornar un produc-
te que vaig comprar 
en una botiga fa dues 
setmanes? Em poden 
donar un val o m’han 
de tornar els diners? 
Per què l’establiment 
es nega a acceptar 
una devolució? Em 
poden exigir que el 
torni en el mateix em-
balatge?

Com a norma gene-
ral, les botigues i es-
tabliments comerci-
als no estan obligats 
a acceptar canvis ni 
devolucions dels ar-
ticles venuts, llevat 
que aquests siguin 
defectuosos. Per tant, 
si comprem un producte, i aquest està en bon estat, només 
podrem canviar-lo o tornar-lo si l’empresa venedora ofereix 
aquesta possibilitat.  

Sovint a les botigues s’exhibeixen cartells que informen de 
la possibilitat de canviar o tornar els productes comprats, 
o ho indiquen així en els tiquets de compra. En aquest cas, 
l’establiment pot decidir lliurement el termini durant el qual 
es podrà fer el canvi o la devolució, la forma en què es farà 
(abonament en metàŀlic, devolució a la targeta bancària, 
val de compra) i quines excepcions existeixen, si n’hi ha. Si 
l’establiment ofereix un val, cal especificar en el mateix val 
de compra les seves condicions d’ús i, en especial, el seu 
termini de caducitat. 

Per tant, en les compres en establiments comercials és re-
comanable informar-se abans de comprar si existeix el dret 
a tornar o canviar el producte, i en quines condicions es 
podrà fer. Si no s’anuncia res en aquest sentit, l’establiment 
no té cap obligació d’acceptar canvis ni devolucions. 

No oblidem, però, que si el producte està en mal estat o 
és defectuós s’aplicarà el règim legal de la garantia dels 

béns de consum i, en 
aquest cas, la perso-
na consumidora tin-
drà dret a la repara-
ció, la substitució, la 
rebaixa del preu o la 
resolució del contrac-
te, en els termes que 
regula la normativa. 

Per últim, cal recor-
dar que si el producte 
s’ha adquirit a distàn-
cia (per internet, telè-
fon, correu, etc.) o al 
mateix domicili del 
comprador, existeix 
el dret legal de desis-
timent durant un ter-
mini de 14 dies, du-
rant el qual es podrà 
tornar el producte i 

recuperar els diners pagats. 

Per a més informació, contacta amb l’Oficina Comarcal de 
Consum. Coneix els teus drets!

informació facilitada pel
Servei de consum del ccAP

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha ofert a l’Ajuntament 
de Subirats el projecte Treball i Formació. En aquest projec-
te el CCAP contracta treballadors/es per poder prestar ser-
veis en els ajuntaments coŀlaboradors. Els perfils d’aquests 
treballadors/es venen definits per criteris del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i es basen principalment a donar feina 
a persones amb historial de desocupació i/o que complei-
xin amb algun tipus de criteris social.

L’Ajuntament de Subirats, en junta de govern del dia 11 de 
desembre de 2019, va aprovar el conveni entre el CCAP per 
poder disposar d’una persona, que ocuparà una plaça de 
peó de la brigada municipal per un període de sis mesos. 
Actualment aquesta persona ja està desenvolupant tas-
ques dintre de la brigada donant suport a aquest col-
lectiu.

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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

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

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

Demaneu cita prèvia!
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Any del Turisme Esportiu 2020
Turisme Subirats va assistir a la celebració de 8a Jornada del 
Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona que es va 
dur a terme a la ciutat de Manresa. Durant l’acte de presen-
tació del Pla d’Accions es va informar que l’Agència Catalana 
de Turisme ha declarat el 2020 Any del Turisme Esportiu.

A  Subirats les regidories d’esports i de turisme de l’Ajun-
tament treballen conjuntament perquè al llarg de l’any es 
puguin dur a terme accions esportives relacionades amb el 
cicloturisme i el senderisme a Subirats. Així, a la primavera 
es presentarà l’oferta especialitzada d’EnobicingPenedès i 
l’app de les rutes de Subirats, a l’estiu es realitzarà una cursa 
dins la temporada del Mercat del Préssec d’Ordal i a la tar-
dor es presentarà un nou producte de turisme esportiu que 

contribueix a fomentar l’esport a Subirats. També s’aprofita-
ran els esdeveniments esportius, com la Cursa de les Caves, 
per donar a conèixer l’oferta turística del municipi. 

Empreses turístiques del municipi
renoven el distintiu Biosphere 

Dins  del marc de l’acte 
de presentació del Pla 
d’Accions del Consorci 
de Promoció Turística 
Penedès es va fer el 
lliurament dels distin-
tius Biosphere a les 
empreses turístiques i 
destinacions que han 
renovat la seva certifi-
cació amb el compro-
mís per a la sostenibi-
litat turística o bé han 
obtingut el distintiu per 
primera vegada. 

Del municipi de Subi-
rats van recollir les 
seves acreditacions els cellers Can Bas Domini Vinícola, Llo-

part, Eudald Massana 
Noya i Cellers Carol 
Vallès, l’empresa de 
serveis cicloturístics 
Bikemotions i l’Oficina 
de Turisme de Subi-
rats.

Des de la Regidoria 
de Turisme de l’Ajun-
tament de Subirats 
volem reconèixer la 
tasca vers la qualitat 
i la sostenibilitat dels 
serveis turístics que 
ofereixen les empre-
ses del municipi cer-
tificades amb aquest 

segell. A totes, enhorabona per la feina feta!
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Subirats en Flor

El diumenge 3 de maig, l’Ajuntament de Subirats celebrarà 
una nova edició del Subirats en Flor, la festa de la primavera 
per guarnir i embellir les façanes dels diferents pobles, nu-
clis i masies del territori. Amb aquest esdeveniment festiu, 
l’Ajuntament de Subirats vol incentivar la cura per l’embelli-
ment del municipi i reconèixer la dedicació i interès mostrat 
pels subiratencs i subiratenques per la cura del paisatge tí-
picament penedesenc. 

Com  és tradicional, el diumenge, Dia de la Mare, entre les 
10 i les 13 hores, l’Ajuntament convida els veïns i veïnes 
del municipi a participar del Subirats en Flor, tot recollint 
el seu lot de flors a l’estació de tren de Lavern. Per poder 
recollir-les només cal emplenar i retallar la butlleta que 
trobareu en aquesta revista i el dia de la celebració entre-
gar-la al punt de lliurament de flors habilitat per a aquesta 
ocasió.

Turisme Subirats participa en la 1a taula de senderisme 
 i cicloturisme Penedès

El Consorci de Promoció Turística Penedès ha creat la primera 
taula de senderisme i cicloturisme del Penedès, en què poden 
participar els principals agents públics i privats del territori. 
L’espai de treball té l’objectiu de compartir les inquietuds i 
propostes entorn el cicloturisme i el senderisme al Penedès 
i posicionar-se com a destinació cicloturista i senderista. En la 
primera sessió s’ha parlat del repte de la destinació per desen-

volupar amb èxit una bona estratègia turística entorn el ciclo-
turisme i el senderisme i s’ha començat a definir l'estructura 
de xarxa que volem, i com senyalitzar-la. En aquest punt el cap 
de la Unitat d'Infraestructures Turístiques de l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació de Barcelona, Albert Martin, va es-
mentar l’exemple de Subirats i el projecte de senyalització de 
les rutes del municipi en què s’està treballant actualment. 

Passejades guiades per viure Subirats
La primavera presenta l’escenari perfecte per practicar 
passejades en família i Subirats compta amb recorreguts 
fàcils de realitzar. Descobreix el cicle de sortides per la na-
tura amb les passejades per lliure o guiades per la Terra del 
Préssec d’Ordal. 

Al mes de març es 
pot gaudir de la flo-
ració dels presse-
guers, i a l’abril i maig 
dels treballs que es 
realitzen al camp: 
l’aclarida i la collita. 
Concretament, l’Ofi-
cina de Turisme or-
ganitza passejades 

guiades els dies 7 i 8 de març; els dies 25 i 26 d’abril i els 
dies 30 i 31 de maig. Així mateix, l’1 de maig es farà la ca-
minada popular al castell de Subirats per l’Aplec del Pa i 
l’Empenta. Les passejades són aptes per a adults i nens. 

Tenen una dificultat 
baixa-mitjana i es re-
comana portar aigua, 
calçat i roba adequa-
da. Podeu consultar 
prèviament la in-
formació a l’Oficina 
de Turisme, on us 
proporcionaran in-
formació dels recor-
reguts per fer-les per 
lliure.

Cicle d’itineraris guiats per viure Subirats 

La primavera presenta l’escenari perfecte per practicar passejades en 
família iSubirats compta amb recorreguts fàcils de realitzar. Descobreix el 
cicle de sortides per la natura amb les passejadesper lliure o guiades per la 
Terra del Préssec d’Ordal. El mes de març es pot gaudir de la floració dels 
presseguers, a l’abril i maig dels treballs que es realitzen al camp, l’aclarida i 
la collita. Concretament l’Oficina de Turisme organitza passejades guiades 
els dies 07 i 08 de març; els dies 25 i 26 d’abrili els dies 30 i 31 de 
maig.També l’01 de maig es realitzarà la caminada popular al Castell de 
Subirats per l’Aplec del Pa i l’Empenta. 

Les passejades són aptes per a adults i nens, tenen una dificultat baixa-
mitja i es recomanaportar aigua, calçat i roba adequada. Podeuconsultar 
prèviament la informació a l’Oficina de Turisme on us proporcionaran 
informació dels recorreguts per fer-les per lliure. 

 

Calendari sortides 2020 
Dia Hora Durada Passejada 

1, 7 i 8 de març 10.30h 2 hores La floració del préssec 
25 i 26 d’abril 10.30h 2 hores L’aclarida del préssec 

 
1 de maig 

 
8.30h 

 
2 h. 30 min. 

Caminada popular Aplec 
del Pa i l’Empenta 

30 i 31 de maig 10.30h 2 hores La collita del préssec 
 

 

1, 7 i 8 
La floració del préssec 
L’aclarida del préssec 
Treure 0 
La collita del préssec 



11

març 202084

S
E

R
V

E
IS

 I
 M

A
N

T
E

N
IM

E
N

T

Instal·lació fotovoltaica a la coberta 
de l’ajuntament per a autoconsum

L’any passat l’Ajuntament de Subirats va continuar adop-
tant mesures contra el canvi climàtic, i en favor de la sos-
tenibilitat i l’estalvi energètic, i, entre altres, aprofitant els 
canvis produïts en la legislació estatal, implicar-se en el 
camp de la producció d’energia elèctrica fotovoltaica, per 
dos camins diferents:

a) Afavorir que els particulars implantin sistemes de pro-
ducció d’energia elèctrica fotovoltaica, bonificant fiscal-
ment a qui promogui aquestes instal•lacions al seu do-
micili. (En un altre article d’aquesta revista ja s’expliquen 
aquestes bonificacions).

b) Implementant una instal•lació fotovoltaica a les cober-
tes de la Casa de la Vila per a autoconsum, i amb previsió 
de poder vendre els excedents de producció, quan la legis-
lació ho acabi de regular.

Per tirar endavant el punt b) anerior, es va encarregar la 
redacció d’un projecte tècnic, que es va aprovar inicial-
ment el mes de setembre i definitivament el novembre de 
l’any passat, i, un cop aprovat, es va dotar al pressupost 
municipal la corresponent partida per afrontar la inversió 
prevista, que permetés contractar i executar la instal•lació 
projectada.

El projecte presentat preveu la instal•lació de 40 mòduls 
fotovoltaics de 350 Wp de capacitat de producció d’energia 
elèctrica cada un, amb una potència total instal•lada de 
14.000 Wp.

Es van projectar 40 mòdulsper raons d’espai, perquè és el 
nombre màxim de mòduls que permet instal•lar la coberta 
existent, tenint en compte l’espai útil disponible, i la se-
paració mínima entre mòduls per evitar les ombres, i per 
raons tècniques i de consum,perquè la producció que es 
pot esperar de la potència instal•lada, de 14 kWp resultant 
dels 40 mòduls prevists és la màxima que per la distribució 
horària de producció i consums pot absorbir el consum 
actual de l’ajuntament.

Característiques de la instal·lació projectada
-  40 mòduls fotovoltaics de 350 Wp, agrupats en 4 strings de 

10 mòduls cada un. Potència màxima total instal•lada,14 
kWp.

-  Suportació sobre coberta mitjançant peces de formigó 
prefabricat relligades amb tirants d’acer inox trenat.

- Previsió d’energia generada:   22.300 kWh/any
-  Producció mensual, mínim al desembre (1.141 kWh), mà-

xima al Juliol (2.485 kWh).
- Previsió d’aportació a l’autoconsum,   19.000 Kwh. 
-  Estalvi en euros, considerant el preu de l’energia, incloent 

imposts a 0,125 euros/kWh;   2.375euros/any
- Previsió energia no autoconsumida,  3.300 kWh/any.
-  En cas de venda a la companyia de l’energia sobrant (à 

0,06 euros/kWh), es podrien recaptar198 euros/any, en-
cara que inicialment no es preveu aquesta venda, ja que 
encara no està degudament regulada.

-  Pressupost d’Execució per Contracte del projecte, IVA in-
clòs, 18.020,78 euros.

- Amortització de la instal·lació,   8anys, aproximadament.

Altres Previsions:
La legislació actual permet repercutir la producció fotovol-
taica excedent en altres instal•lacions veïnes, de manera 
que es podrà repercutir també sobre la instal•lació del 
consultori municipal, annex a l’ajuntament, incrementant 
així l’energia autoconsumida, i l’estalvi de consum elèctric 
global de l’ajuntament i del corresponent cost.
També, en el cas d’adquirir vehicles elèctrics pels ser-
veis municipals, es podran carregar a partir de les 3 de la 
tarda,  hora en que el consum elèctric de l’ajuntament i del 
consultori es redueix de manera notòria, mentre que la 
producció fotovoltaica encara continuarà durant algunes 
hores, i els caps de setmana i festius, en que el consum de 
l’ajuntament és mínim per no haver-hi activitat, de manera 
que una part important de l’excedent d’energia no auto-
consumida en les condicions actuals, es podrà destinar a 
la càrrega dels vehicles elèctrics, que tindrà un cost mínim 
(pràcticament nul), i permetrà reduir el termini d’amortit-
zació previst.

contractació de la instal·lació
La Junta de Govern Local del passat dia 12-02-2020 va 
acordar la contractació de la instal•lació projectada a una 
empresa instal·ladora de la comarca, de manera que es 
preveu que en un termini entre dos i tres mesos (finals 
d’abril, principi de Maig), ja es pugui posar en marxa la 
instal·lació, i reduir el consum energètic de l’ajuntament.

SERVEIS I MANTENIMENT
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Reposició de punts de llum al polígon Lavernó
El passat mes de gener es van reposar quatre punts de llum 
del polígon Lavernó malmesos pels camions que hi transi-
ten (i que hi aparquen) a causa dels cops i pressió que les 
caixes d’aquests camions produeixen sobre els bàculs que 
suporten els llums i que els torcen (i en alguns casos els 
parteixen), deixant-los inservibles. A més, en alguns casos, 
queden en situació de risc de caiguda posterior. El cost 
d’aquesta reposició ha sigut de 3.000 euros, el qual no s’ha 
pogut recuperar perquè els causants se’n van sense deixar 
les dades per poder reclamar a la seva asseguradora.

Es dona el cas que la pràctica totalitat d’aquests incidents 
estan provocats per vehicles que donen servei a polígons 
industrials veïns, en molts casos ubicats en altres municipis, 
que venen a aparcar al Polígon Lavernó per descansar o bé 
per deixar-hi aparcat el remolc durant alguns dies, utilitzant 
els vials d’aquest Polígon com a àrea d’aparcament. L’Ajun-

tament està estudiant possibles fórmules per evitar aquests 
danys, que tenen un cost força elevat. 

Condicionament 
de la zona paleontològica 

dels Casots

El municipi disposa de dos jaciments a la vora dels Casots, 
situats molt a prop l’un de l’altre, al turó anomenat el Pujol 
d’en Figueres, situat davant del castell de Subirats. El jaci-
ment paleontològic es troba situat a la part inferior del turó, 
i el jaciment ibèric (arqueològic) es troba situat a la part su-
perior.
Pel que fa al jaciment paleontològic, es va demanar una 
subvenció a la Generalitat de Catalunya per poder realitzar 
una coberta. La subvenció rebuda de la Generalitat té un 
import de 20.000 €. La resta del finançament s’ha fet amb 
fons propis de l’Ajuntament. Amb aquesta subvenció s’ha 
edificat una coberta protectora sobre els talls principals del 
jaciment. Els talls 0 a 5 defineixen la superfície més impor-
tant del jaciment, una zona excavada d’uns dos metres de 
fondària. Aquesta zona està totalment exposada en l’actu-
alitat, i es cobreix per prevenir-ne el deteriorament i per tal 
de fer més còmodes les tasques d’excavació i les visites. Per 
tant, s’ha instal·lat una coberta sòlida formada per tres pòr-
tics d’estructura metàŀlica, recolzats sobre fonamentació de 
formigó armat i una alçada lliure del cobert de 5 metres.

Condicionament acústic de 
dos boxs d’assaig musical 

al magatzem municipal
L’Ajuntament de Subirats l’any 2016 va encarregar un es-
tudi acústic per crear dues cambres d’assaig musical a la 
segona planta de l’equipament municipal denominat El 
Taller.
A partir de les conclusions del l’estudi, es va generar una 
proposta de condicionament acústic de l’espai i es va sol-
licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per poder 
finançar parcialment el cost de les obres de condiciona-
ment. 
Durant l’any 2019 es van dur a terme les feines de con-
dicionament, amb el concurs de la brigada municipal per 
l’execució de la solera i resta de feines preparatòries i la 
contractació d’una empresa local per al tancament de les 
dues cambres d’assaig musical.
L’obra ja es troba finalitzada i consisteix en la creació de 
dues cambres que es formen dintre de la segona planta de 
l’edifici objecte de la intervenció. 
La idea de l’equip de govern és gestionar aquests boxs per 
tal que les persones interessades puguin utilitzar-lo, de 
manera que disposin d’un espai dins del mateix municipi. 
Així es diversifiquen els serveis ofertes i es facilita la gestió 
d’un planter de músics dins del mateix municipi.
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Concurs d’idees per a l’ordenació de la zona esportiva d’Ordal

Amb el pas dels anys i a 
causa dels canvis de norma-
tiva, algunes instal·lacions 
de la zona esportiva d’Ordal 
(entre les quals la coberta 
de la pista poliesportiva i 
la piscina, inclosos els ves-
tidors) s’han de renovar. A 
causa de l’abast de les inter-
vencions, abans de procedir 
a l’arranjament d’aquests 
equipaments s’ha conside-
rat més raonable plantejar 
si aquestes instal·lacions 
estan ben situades o bé cal 
resituar-les, replantejant 
tota la zona esportiva amb 
vista al futur. 

Amb aquest plantejament es va encarregar un estudi de la 
zona i es va fer una reunió amb els veïns d’Ordal en què es 
va considerar que, atès que s’havien de renovar totes les 

instal·lacions de la piscina, 
era millor canviar-la de lloc, 
així com també conservar 
l’estructura de la pista, modi-
ficant la coberta.

Atès l’ampli abast que re-
presenten les actuacions 
s’ha plantejat la possibilitat 
de tenir diferents propostes 
d’ordenació i s’ha decidit con-
vocar un concurs d’idees per 
planificar tota la zona. Actu-
alment s’estan preparant les 
bases per convocar el con-
curs, el qual consistirà en 
una proposta d’ordenació. 
En una primera fase s’escolli-
ran quatre o cinc propostes, i 

en una segona fase s’escollirà la que posteriorment redac-
tarà el projecte. Durant les fases es convocaran jornades de 
participació ciutadana.

Obres de construcció de la 
rotonda a la carretera 

BV-2429 a Lavern, 1a fase

S’han executat les obres de construcció de la rotonda a la 
carretera BV-2429 a Lavern. Aquestes obres han permès 
substituir una cruïlla amb un cert perill per als vehicles, que 
s’havien d’aturar per girar, per una rotonda. Per facilitar el 
manteniment la base s’ha fet amb pedra calcària de la zona 
amb les franges de les vores agafades amb morter per evi-
tar que es belluguin. Per acabar la rotonda s’ha demanat 
autorització a la Generalitat per instaŀlar un cartell indicatiu 
amb el nom de “Lavern” i un arbre, del qual encara no s’ha 
decidit el tipus.

Aprofitant l’existència de la rotonda, el Servei de Carreteres 
de la Generalitat està treballant en un projecte per facilitar 
l’accés a l’estació de Lavern.

Obres de reurbanització 
de la travessera urbana 

de Sant Pau d’Ordal
Les obres d’urbanització de la travessera de Sant Pau d’Or-
dal pràcticament estan acabades a la zona del carrer Po-
nent, i ara es concentren als carrers Catalunya, Sant Pere 
i del Nord.

Al carrer Ponent es va modificar el revestiment del mur, 
substituint una part de la pedra per una superfície d’acer 
corten amb uns gravats amb referència a la vinya i el nom 
de “Sant Pau d’Ordal”.

Als altres carrers s’estan renovant les instal·lacions so-
terrades per passar tot seguit a l’arrencada del paviment 
existent i la formació d’una nova pavimentació. En aquests 
trams es faran talls parcials a la circulació i s’habilitaran els 
passos de vianants per al pas pel carrer i els accessos a les 
edificacions. 
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Obres de reurbanització de la travessera urbana de Sant Pau 
d’Ordal als extrems est i oest del nucli

Obres d’urbanització de la primera fase de la
plaça Nova de Lavern i vials adjacents i
licitació de les obres de la tercera fase

La Diputació de Barcelona ha presentat un projecte per a la 
urbanització dels extrems de la carretera antiga que traves-
sa el poble de Sant Pau d’Ordal: el d’entrada pel carrer Sant 
Pere i el de l’escola fins als tres pins.

Amb l’arranjament d’aquests dos trams ja quedaria urbanit-
zada tota l’antiga carretera, a excepció de la plaça de Subi-
rats, que es preveu en una fase posterior.

El projecte, a part de l’arranjament de la calçada i les voravi-
es, preveu la formació d’un itinerari per vianants i bicicletes 
a tots els recorreguts amb la previsió que en un futur es 
pugui enllaçar amb Lavern, per la part oest, i amb el camí de 
la Creu cap al Pago per la banda est.

Continua l’execu-
ció de les obres 
d’urbanització de 
la primera fase de 
la plaça de Lavern 
amb la construcció 
dels murs que per-
meten situar l’espai 
de la plaça al mateix 
nivell que la sala de 
l’Ateneu. El projec-
te aprovat preveu 
continuar amb la 
formació de l’esgla-
onat que permet 
superar el desnivell 
de forma suau, així 
com de les rampes 
que uniran el carrer 
de nova construcció 
amb la plaça.

En el projecte aprovat i per tal de poder dosificar la despe-
sa, el total de l’obra es va dividir en tres fases que podien 
funcionar autònomament: la infraestructura de suport (ani-
vellaments i murs) i obres bàsiques, l’acabat dels els vials 

adjacents i la zona 
de jocs. La primera 
ja s’està executant 
i està previst fer 
un concurs per tal 
d’executar la tercera 
fase. Amb aques-
ta actuació la plaça 
quedaria pràctica-
ment acabada, i els 
carrers adjacents 
oberts i pendents de 
pavimentar.

El cost total de les 
obres previst per 
deixar la plaça aca-
bada (excloent la 
part de la pavimen-
tació dels carrers ad-

jacents, que es realitzarà més endavant), es pot desglossar 
en tres conceptes: les expropiacions de terrenys, amb un 
cost total de 153.381,39 €, la urbanització de la plaça que 
està en procés d’execució, amb un cost de 247.568,98 €, i la 
construcció de la part de jocs infantils, que s’està preparant 
la seva licitació, amb un cost previst de 34.220,23 €. 
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El pas del temporal Gloria per Subirats provoca 
uns desperfectes valorats en més de 100 mil euros

L’episodi de precipitació intensa (i de llarga durada) i vent 
fort ocorregut durant la setmana del 20 al 24 de gener d’en-
guany, anomenat temporal Gloria, ha ocasionat nombrosos 
danys i desperfectes a la xarxa de camins municipals, places 
i equipaments de Subirats.

Durant la precipitació es van tallar els camins que creuaven 
torrents i rieres de forma preventiva, el quals no es van tor-
nar a obrir fins a la finalització del temporal.

Nombrosos camins van resultar tallats temporalment per 
la caiguda d’arbres, molts dels quals pins en zones de bosc 
i marges dels camins. La brigada municipal i l’ADF Subirats 
van estar restablint els passos. Es van produir esllavissades 
a l’entrada de Ca l’Avi, a l’accés a l’estació de tren de Lavern 
i al camí de Can Rovira, i va quedar embassada aigua en un 
gual de torrent al camí d’accés a la urbanització Muntanya 
Rodona.

L’afectació més generalitzada és als drenatges i ferms de 
la majoria de camins. La força de les aigües ha arrossegat 
fang, ha erosionat els paviments i les bases dels camins, ha 
provocat esvorancs i xaragalls i ha dipositat terres i fang a 
les cunetes i enmig dels camins engravats o pavimentats.

S’han produït quatre esllavissades puntuals dels talussos 
que sostenen camins, els quals van quedar amarats d’aigua 
i que caldrà consolidar mitjançant murs de pedra de gran 
tonatge.

La reparació més complicada serà la del pont del camí de 
Can Batista a Sant Pere de Lavern, sobre el torrent de Can 
Batlle, del qual es va esfondrar el mur sud-est i part del re-
blert de terres, motiu pel qual és perillós circular pel seu 
damunt i es troba tallat fins que s’executi la seva reparació.

Algunes actuacions d’urgència i reparacions s’han pogut 
realitzar amb mitjans propis a través de la brigada muni-
cipal, però d’altres s’han hagut d’externalitzar i contractar 
els serveis d’empreses especialitzades. En conjunt, els cos-
tos de totes les obres i reparacions ascendeixen a més de 
100.000.-€.
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MEDI AMBIENT I MÓN RURAL

Festa del Medi
Ambient

R E S E R V A  L A  D A T A !

24 de maig al matí. LAVERN

A finals d’any 
2012 es va im-
plantar la reco-
llida de la fracció 
orgànica i el sis-
tema de recollida 
porta a porta als 
principals nuclis 
de població. A 
partir d’aquell 
moment va in-
crementar molt 
la recollida de la 
fracció envasos 
(gairebé es va du-
plicar) i també la 
de paper/cartró. 
El primer any de 
f u n c i o n a m e n t 
d’aquest nou sis-
tema es va fer 
una bona reco-
llida de la fracció 
orgànica, i el re-
buig gairebé va 
minvar a la meitat.

Al llarg dels darrers anys hi ha hagut un relaxament, i tal 
com es mostra en el gràfic següent, els quilos de rebuig re-
collits han anat incrementant any rere any. A més, la quan-
titat de fracció orgànica ha anat disminuint.

Fa uns anys hi havia molts robatoris de paper i de cartró, 
els quals s’han anat reduint a causa del baix preu del mate-

rial. D’altra banda, 
a Subirats patim 
turisme d’escom-
braries, i des de 
l’Ajuntament s’es-
tan valorant diver-
ses opcions per tal 
de fer-hi front i re-
duir-lo.

Les dades oficials 
de recollida selec-
tiva es poden con-
sultar a través de 
la web de l’Agència 
de Residus: http://
estadistiques.arc.
cat/ARC/.

Tot i que estem 
una mica per sobre 
de la mitjana de la 
comarca pel que fa 
al percentatge de 
recollida selectiva 
(Alt Penedès 44%, 

Subirats 47%), encara hem de millorar molt més per poder 
complir els objectius que marca la Unió Europea (50% de 
reciclatge al 2020, 55% al 2025). Si no s’assoleixen, es po-
dran aplicar sancions als estats membres, les quals s’aniran 
repercutint als municipis.

A més, cal tenir present que es paga un import com a pena-
lització de la quantitat de rebuig que va a parar als aboca-
dors (cànon de disposició de residus). Aquest impost l’any 
2013 era de 12,4€/t. Actualment (any 2020) és de 47€/t, i la 
previsió és que continuï incrementant-se fins a 71€ al 2024. 
Per tant, aquesta fracció de residus cada cop és més costo-
sa, i cal minimitzar-la.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Subirats caldrà tre-
ballar per aplicar mesures per revertir la situació actu-
al i incrementar el percentatge de recollida selectiva, 
així com potenciar la minimització dels residus i reduir 
el turisme de residus. Per tal d’assolir els objectius, serà 
necessària la col·laboració de tota la població.

En aquest sentit, la primera mesura realitzada ha estat la 
de retirar alguns contenidors de rebuig, ubicats en nuclis 
on es fa porta a porta, degut al mal ús que se n’estava fent 
(saturació i brossa barrejada). També s’han retirat conteni-
dors pròxims a carretera, degut a que s’omplien per part de 
gent que no és del municipi. L’objectiu és reduir la quantitat 
de rebuig recollit.

Finalment, recordar que l’abandonament de residus en 
llocs no autoritzats i fora dels contenidors està prohibit, i 
és sancionable.

Evolució de la recollida de residus 
i recollida selectiva a Subirats

‐
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1.000.000   

1.200.000   
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Evolució Kg recollits a Subirats

envasos vidre paper‐cartró orgànica rebuig

Evolució de la recollida de residus i recollida selectiva a Subirats 

A finals d’any 2012 es va implantar la Recollida de la fracció orgànica i el sistema de Recollida 
Porta a Porta als principals nuclis de població. A partir d’aquest moment va incrementar molt 
la recollida de la fracció envasos (gairebé es va duplicar) i també la de paper/cartró. El primer 
any  de  funcionament 
d’aquest  nou  sistema, 
es  va  fer  una  bona 
recollida  de  la  fracció 
orgànica,  i  el  rebuig 
gairebé va minvar a  la 
meitat. 

Al llarg dels darrers 
anys hi ha hagut un 
relaxament, i tal com 
es mostra al gràfic 
següent, els quilos de 
rebuig recollits han 
anat incrementant any 
rere any, i la quantitat 
de fracció orgànica ha 
anat disminuint. 

Fa  uns  anys  hi  havia 
molt  robatori  de 
paper/cartró, aquest s’ha anat reduint degut al baix preu del material. D’altra banda a Subirats 
patim turisme d’escombraries,  i des de  l’Ajuntament s’estan valorant diverses opcions per tal 
de fer‐hi front i reduir‐lo. 

Les dades oficials de Recollida selectiva es poden consultar a través de la web de l’Agència de 
Residus: http://estadistiques.arc.cat/ARC/ 

Tot  i que estem una mica per sobre de  la mitjana de  la comarca pel que fa al percentatge de 
recollida  selectiva  (Alt  Penedès  44%,  Subirats  47%),  encara  hem  de millorar molt més  per 
poder  complir  els  objectius  que marca  la Unió  Europea  (50%  de  reciclatge  al  2020,  55%  al 
2025). Si no s’assoleixen, es podran aplicar sancions als estats membres, i s’aniran repercutint 
als municipis. 

A més, a més, cal tenir present que es paga un  import com a penalització de  la quantitat de 
rebuig que va a parar als abocadors (cànon de disposició de residus). Aquest impost l’any 2013 
era  de  12,4€/tn,  actualment  a  l’any  2020  és  de  47€/tn  i  la  previsió  és  que  segueixi 
incrementant‐se  fins  a  71€  al  2024.  Per  tant,  cada  cop  és més  costosa  aquesta  fracció  de 
residus, i cal minimitzar‐la. 

Per tot això, des de l’Ajuntament de Subirats caldrà treballar per aplicar mesures per revertir 
la situació actual i incrementar el % de recollida selectiva,així com potenciar la minimització 
dels  residus  i  reduir el  turisme de  residus. Per  tal d’assolir els objectius, serà necessària  la 
col∙laboració de tota la població. 
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Vegeu el dors >

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES

(60 bosses)



Nou sistema de control GPS
als vehicles de recollida de brossa

El passat mes de gener es va instaurar un nou sistema de 
control als vehicles que presten el servei de recollida de la 
brossa, que permetrà a l’Ajuntament poder dur a terme una 
millor supervisió del servei.

Aquesta supervisió es durà a terme mitjançant un sistema 
de posicionament geogràfic (GPS) amb el qual van equipats 
els dos vehicles adscrits al servei (camió i vehicle auxiliar).

Així doncs, mitjançant un programa informàtic, l’Ajunta-
ment pot veure en temps real la informació del seguiment 
dels equips que realitzen la recollida, de manera que poden 

saber on són i poden veure les rutes realitzades pels ve-
hicles. Així, queda constància de totes les parades i movi-
ments que realitzen, sigui per netejar o recollir contenidors, 
descarregar els camions a les plantes de destí dels residus, 
etc.
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HISENDA

 

OBSEQUI:

2 PAQUETS DE
BOSSES 
COMPOSTABLES
(60 bosses)

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

Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), El Xalet (CANTALLOPS), Local de 
l’AVV Barri de Sant Joan (CASABLANCA), Cal Terrassola (CA L’AVI), 
Ca la Rita (EL PAGO), L’Estanc (LAVERN), Forn de pa (LAVERN), Cal 
Miquel del Jan (ORDAL), supermercat Spar (ORDAL), Carnisseria Cal 
Quim (SANT PAU D’ORDAL), Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL)

(NOTA: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies ni 

impressions. Termini màxim fins al 30 de maig de 2020)



Bonificació per instal·lacions d’autoconsum

L'Ajuntament de Subirats ha incorporat a les seves orde-
nances fiscals línies d'ajut per instal·lacions que incorporin 
fonts d'energia netes i/o renovables a habitatges.

Concretament es tracta d’una bonificació sobre la quota ín-
tegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pels béns im-
mobles de naturalesa urbana d’ús residencial que tinguin 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 
La bonificació és del 50% sobre la quota íntegra, amb un 
màxim de 250 euros anuals, en els cinc anys posteriors a la 
concessió en cas de disposar d’instaŀlacions d'energia solar 
fotovoltaica. 

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar foto-
voltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 
20% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que 
sigui alimentat amb aquesta instal·lació, amb una potència 
mínima de 0,75 kWp. En el cas que la instal·lació d’autocon-
sum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte 
la suma de les potències contractades i del mínim establert 
per a cadascun dels béns immobles.

Per més informació consulteu les Ordenances Fiscals a la 
web municipal. 
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MOBILITAT

Divendres 14 de febrer es va celebrar la primera trobada 
de la Taula per la Mobilitat i Accessibilitat de Subirats, una 
proposta sorgida de la participació veïnal i entomada per 
la Regidoria de Mobilitat i la de Participació. L’objectiu de la 
trobada era confeccionar un grup de treball que es reunirà 
de manera periòdica amb la intenció de detectar i posar so-
lució a tots aquells problemes d’accessibilitat i mobilitat al 
nostre municipi.

S’aprofitarà la propera finalització de les obres d’urbanitza-
ció de la travessera de Sant Pau per poder crear recorreguts 
sense barreres i 100% accessibles per a aquells serveis bà-
sics (ajuntament, Correus, farmàcia, etc.) a més d’estudiar i 
consensuar aquelles senyalitzacions de places per a perso-
nes amb mobilitat reduïda que siguin necessàries. 

Aquest primer projecte servirà per poder-lo extrapolar a la 
resta de nuclis del municipi que presentin dificultats en la 
mobilitat.

Igualment, també es va aprofitar per parlar dels problemes 
de trànsit i aparcament a Sant Pau, en concret al carrer de 
l’Església i al carrer Ponent. A la reunió ja es va explicar que 

l’Ajuntament està estudiant mesures perquè a la vorera del 
carrer Ponent que fa costat amb la paret del Centre Agrícola 
no s’hi aparqui. Una de les primeres mesures és reforçar la 
senyalització existent de prohibit aparcar i s’està estudiant 
la viabilitat jurídica de poder posar multes.

Creació de la taula de Mobilitat i Accessibilitat de Subirats

La Diputació de Barcelona ha lliurat dues bicicletes 
elèctriques a l’Ajuntament de Subirats

Un total de 150 bi-
cicletes elèctriques 
s’han lliurat a 82 ajun-
taments i ens locals 
de la demarcació de 
Barcelona. La inicia-
tiva forma part d’un 
programa de la Di-
putació de Barcelona 
que s’emmarca en 
una línia estratègica 
del foment de la mo-
bilitat tova, l’eficiència 
energètica i la lluita 
contra el canvi climà-
tic. En el cas de Subi-
rats, les dues bicicle-
tes recollides aquest 
any se sumen a la 
que ja es va lliurar al 
municipi l’any 2018, i 
també es destinaran 
a l’ús dels serveis tèc-
nics municipals.

Prèviament a l’acte de lliurament, l’edifici El Vagó del Recinte 
de l’Escola Industrial va acollir una sessió adreçada a càr-
recs electes i tècnics municipals sobre la mobilitat en bicicle-
ta als municipis. La jornada es va completar amb una taula 

rodona sobre experiències municipals en l’ús de la bicicleta, 
amb la participació dels municipis de Cornellà de Llobregat 
i de Subirats. En el cas de l’experiència del nostre municipi, 
el tècnic de turisme va realitzar una xerrada sobre la desco-
berta del municipi en bicicleta elèctrica i la funcionalitat de 
l’estació de tren per arribar a la destinació.
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Comencen a l’Ajuntament de Subirats els treballs per 
implantar el projecteSeTDIBA, de transformació 

digital de l’administració

En els darrers anys l’Ajuntament de Subirats ha anat adap-
tant la seva activitat administrativa i les seves eines de re-
lació amb la ciutadania per tal de convertir-se en una ad-
ministració electrònica, tal com demana la legislació vigent.

La implantació del projecte SeTDIBA, ofert per la Diputació 
de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants 
de la província de Barcelona, permetrà a l’Ajuntament fer 
un pas més cap a l’administració electrònica i millorar els 
canals d’informació vers la ciutadania.

A través d’aquest projecte, es proveeix l’Ajuntament de 
Subirats d’eines tecnològiques que donen suport al model 
de treball: registre i gestor d’expedients electrònics i de ser-
veis de suport per implantar mètodes de treball comuns, 
d’accés a eines tecnològiques i de serveis de suport per a la 
seva utilització continuada. A més, consisteix en un conjunt 

d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els 
expedients i les tasques que es deriven de la gestió diària 
d’un ajuntament de reduïda dimensió organitzativa. 

La implantació del gestor d’expedients permetrà la gestió 
administrativa digital íntegra i, a mitjà termini, una millor fa-
cilitat a la ciutadania en la consulta dels seus tràmits i expe-
dients. La transformació digital implicarà, també, un canvi 
en la manera de treballar i d’organitzar les tasques diàries.

la formació al personal municipal 
Per poder implementar el SeTDIBA, el personal municipal 
rebrà unes formacions a la Diputació de Barcelona i unes 
al mateix ajuntament. Aquestes jornades de formació són 
obligatòries per a tots els treballadors/es de l’Ajuntament, 
de manera que el servei d’atenció a la ciutadania es podria 
veure afectat.

Per a més informació sobre el projecte SeTdiBA podeu accedir a http://setdiba.diba.cat
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Comunicar les incidències a la via pública serà més fàcil amb 
l’aplicació (app) que aviat es posarà en funcionament

L’Ajuntament de Subirats ha adquirit una app que facilita la 
participació ciutadana per millorar el manteniment dels es-
pais públics i del mobiliari urbà del municipi. Amb aquesta 
aplicació, serà més fàcil que l’Ajuntament pugui conèixer i 
resoldre les incidències que es produeixin als carrers o en-
torns urbans. 

Amb la nova aplicació de l’empresa BQAiT, el ciutadà que 
trobi una incidència a la via pública podrà fer una fotografia 
de la incidència, geolocalitzar-la, enviar-la a l’ajuntament i 
fer-ne un seguiment. Així de senzill. Quan el problema s’ha-
gi resolt, l’usuari rebrà una notificació. Si no es pot resoldre, 
també rebrà una notificació que li n’explicarà els motius.

Els àmbits que cobreix el servei són els següents:

• neteja viària, contenidors i recollida de residus
• terrenys bruts
• enllumenat
• neteja i manteniment de parcs i jardins, voreres, jardineria
• marquesines d’autobusos
• clavegueram i fuites d’aigua
• senyals de trànsit i semàfors
• manteniment de l’espai públic 

L’aplicació està disponible per a ‘smartphones’ amb sistema 
operatiu iOS i Android en aquesta primera versió.
Està previst fer una presentació pública d’aquesta app per 
tal de donar-la a conèixer a tot els veïns i veïnes que hi pu-
guin estar interessats. Us anirem informant, ja que tot just 
s’acaba d’adquirir.

Taller de comunicació per a entitats 
Les regidories de Comunicació i Participació Ciutadana han 
organitzat un taller de comunicació adreçat a les entitats del 
municipi. 

El taller consisteix en la revisió de diversos aspectes de l’enti-
tat i el seu entorn en relació a la comunicació, per així poder 
plantejar un enfocament estratègic de la comunicació. 

Al taller s’oferiran eines teòriques i pràctiques per millorar 
la comunicació interna i externa de les entitats del municipi, 
adequant-se a les necessitats i dificultats d’aquestes. 

El taller serà molt participatiu i adreçat a aquelles entitats 
que s’hi hagin inscrit prèviament. 

L’activitat es durà a terme el dissabte 28 de març, de 9 a 13 
h, al Subijove d’Ordal. 
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ESPORTS I SALUT

Entitats d’esport col·lectiu de Subirats
A través d’aquestes ratlles us informem de les diferents entitats 
que ofereixen la pràctica d’esport col·lectiu al municipi. Si teniu 
ganes de fer esport a Subirats i us agrada el futbol, el bàsquet o 
el futbol sala, contacteu directament amb les entitats.

• Futbol base 
Unió Esportiva Subirats
Instal·lació: Camp de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal
Contacte del club: unioesportivasubirats@gmail.com

• Bàsquet
Secció de bàsquet de la Unió Esportiva Subirats 
Instal·lació: Pista poliesportiva municipal de Sant Pau d’Ordal
Contacte del club: unioesportivasubirats@gmail.com

• Futbol Sala
Club Futbol Sala Ordal 
Instal·lació: Pista poliesportiva municipal d’Ordal
Contacte del club: futbolsalaordal@yahoo.es

• Futbol 11 sènior
Unió Esportiva Sant Pau
Instal·lació: Camp de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal
Contacte del club: u.e.santpau@gmail.com

• Futbol 11 sènior
Club de Futbol Can Cartró
Instal·lació: Camp de gespa municipal de Can Cartró
Contacte del club: cfcancartro@gmail.com

Explotació de les piscines municipals 
per a la temporada de bany d’estiu 2020

El proper mes d’abril es publicaran les bases, mitjançant 
concurs públic, de l’adjudicació del servei de la Piscina Mu-
nicipal d’Ordal i de la Piscina Municipal de Sant Pau d’Ordal 
per a la temporada d’estiu 2020, prorrogable a la tempora-
da de bany del 2021.

Entre les diferents clàusules per optar a la licitació, s’ha 
d’oferir una quantitat mínima de 3.000 €.

Trobareu les dates per realitzar la presentació de la docu-
mentació i els barems de puntuació a la web de l’Ajunta-
ment, www.subirats.cat.

Camp de gespa municipal de Sant Pau d’Ordal Camp de gespa municipal de Can Cartró

Pista poliesportiva municipal de Sant Pau d’Ordal Pista poliesportiva municipal d’Ordal
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Desdoblament de l’Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural

Us heu donat d’alta de “La meva salut”?

lamevasalut.gencat.cat

Els professionals de l’equip d’atenció primària Pene-
dès rural recomanen que us doneu d’alta de “La meva 
salut”. 

Es tracta d’una plataforma de consulta personal i intrans-
ferible on podeu disposar de la vostra informació de salut 
i on podeu fer tràmits electrònics de manera segura i con-
fidencial.

Si voleu registrar-vos a “La meva salut”, adreceu-vos al tau-
lell del vostre consultori i us donaran tota la informació per 
poder-vos-hi donar d’alta. 

És possible que properament rebeu un missatge al mòbil 
animant-vos  a donar-vos d’alta de LMS. Si quan el rebeu en-
cara no la teniu, podeu seguir les indicacions del missatge.

Informació facilitada 
per l’equip directiu de l'EAP Penedès rural

El municipi de Subirats forma part de l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) que s’anomena Penedès Rural, que comprèn 20 muni-
cipis amb una població actual de 33.506 habitants.

L’Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural pertany alhora al Sec-
tor Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf, de la Regió Sanitària de 
Barcelona. 

A causa dels darrers canvis demogràfics, sobretot d’incre-
ment de la població durant la passada dècada, s’ha posat 
de manifest la necessitat de canvis organitzatius per poder 
donar una atenció sanitària adaptada a les necessitats actu-
als de la població.

Per aquesta raó s’ha aprovat recentment convertir la delimi-
tació de l’actual ABS Penedès Rural en dues noves ABS: ABS 
Penedès Rural Est i ABS Penedès Rural Oest. 

Aquesta nova divisió territorial es planteja en base a la dis-
tribució geogràfica, distàncies entre municipis i vies de co-
municació entre les poblacions.

•  L’ABS  Penedès Rural Est queda formada per l’àmbit ter-
ritorial dels municipis d’Avinyonet del Penedès, les Caba-
nyes, Font-rubí, La Granada, Olesa de Bonesvalls, Pacs 
del Penedès, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Subirats (excepte els 
nuclis de Can Batista, el Rebato, Torre-Ramona i la urbanit-
zació de Casablanca) i Vilobí del Penedès. 

•  L’ABS  Penedès Rural Oest queda formada per l’àmbit ter-
ritorial dels municipis de Castellví de la Marca, Olèrdola, 
Pontons, Sant Martí Sarroca, Santa Margarida i els Monjos, 
Torrelles de Foix; i l’àmbit territorial dels nuclis de Torre-
lletes, Sant Marçal i les Masuques, pertanyents al municipi 

de Castellet i la Gornal, i de Bonany i Valldossera, perta-
nyents al municipi de Querol.
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Àrea de ciutadania

ENSENYAMENT

Jornada de portes obertes a les llars d’infants de Subirats 
Des de la Regidoria d’Ensenyament, amb motiu 
de l’inici del període de preinscripció per al curs 
2020-2021, s’ha organitzat la jornada de portes 
obertes a les llars d’infants municipals de Subi-
rats.

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

El dissabte 25 d’abril de 2020, d’11 a 13 hores, 
s’obriran les portes de les llars d’infants a totes 
aquelles famílies que vulguin visitar les seves 
instal·lacions i conèixer a les educadores de cada 
centre.

Aviat es farà públic el calendari de preinscripció i 
matriculació de les llars d’infants municipals per 
al curs 2020-2021, coincidint amb el calendari 
aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Les famílies amb infants nascuts els anys 2018, 
2019 i 2020 podran preinscriure els seus fills i fi-
lles a les llars d’infants de Subirats durant el perí-
ode que es fixi, que es comunicarà a la ciutadania 
pels mitjans de comunicació municipals tan bon 
punt sigui aprovat.

Per realitzar la preinscripció caldrà lliurar la sol-
licitud i la documentació que es requereix al Re-
gistre d’entrada de l’Ajuntament de Subirats, ja 
sigui de forma presencial en l’horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i 
dissabte de 9 a 13 hores) o mitjançant la presen-
tació de manera electrònica a través de la pàgi-
na web municipal.

Aquelles famílies que ja tinguin inscrits els seus 
fills i filles a les llars aquest curs 2019-2020 
només caldrà que confirmin la seva plaça per al 
curs vinent, complimentant el formulari que els 
facilitaran a les llars, i no caldrà que tornin a fer 
la preinscripció.

Finalment, totes les famílies hauran de formalit-
zar la matrícula durant el mes de juny en el termi-
ni que s’estableixi. 

llAr d’infAnTS ElS cArGolS
c/ del Bosc, s/n - lavern - T. 93 899 42 11

llAr d’infAnTS l’ESQuirol 
c/ Ponent, 28 - St. Pau d’ordal - T. 93 899 33 93

llAr d’infAnTS ElS PArdAlS 
c/ del Pi, 1 - ordal - T. 93 817 91 32

Portes obertes 
llars d’infants

Dissabte 25 d’abril, 
d’11 a 13 hores
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RACÓ DE LES ESCOLES - ESCOLA SANT JORDI (Sant Pau d’Ordal)

La fantàstica història de la nostra gallina

Els nens/es de la Cooperativa
“La vinya de l’emoció”

fan visites guiades a la seva vinya
de Sant Pau d’Ordal. 

Us explicaran el funcionament de la
cooperativa, les varietats de raïm i fruiters que 

tenen, la història del tractor... 

Podeu reservar dates per telèfon o mail, o
consultant el calendari de la web de l’escola:

https://agora.xtec.cat/ceip-sjordi-santpau-subirats/

La visita és gratuïta.

Si hi voleu participar no dubteu a posar-vos-hi
en contacte.

Resulta que una  companya de la mare d’una nena de tercer 
(ara ja fa quart) tenia un pollet. El pollet va anar creixent, i 
ho va fer tan de pressa que no cabia a dins d’una casa. Ens 
el van portar a l’escola i el vam tenir una temporada a la 
classe, fins que va ser tan gros que no cabia a cap caixa. Va 
ser llavors que van decidir posar-lo al galliner amb les altres 
gallines. El nostre pollet ja era prou gran per viure sol. 

A l’estiu les nostres gallines se’n van de vacances a casa d’al-
guna família acollidora. I va ser en tornar al setembre quan 
va començar la fantàstica i sorprenent  història.

Quan arribava el cap de setmana la gallina trobava a faltar 
els nens i va aprendre i sortir del galliner i fer un tomb pel 
poble per buscar companyia.

Com que és molt mansa es deixava agafar fàcilment, i era 
així com es podien veure els operaris que arreglaven el car-
rer amb una gallina sota el braç que la portaven a l’escola. 
Alguns ens deien que la posarien a la cassola, que ja esta-
ven una mica tips de venir a portar la gallina.

La nostra gallina, que no ho hem dit abans, és blanca i es 
diu Nita.

A les vacances de Nadal tot el poble estava revolucionat 
perquè els avis que passejaven trobaven una gallina blanca 
que els acompanyava. Els joves la veien quan sortien, i els 
divertia tant que van crear un grup de WhatsApp que es 
deia ”Salvem la gallina“ i que s’encarregava de tornar-la al 
seu lloc. 

Vam  posar un cobert de tela perquè no sortís, però no hi 
havia manera: sempre trobava un foradet per escapar-se i 
anar a voltar pel poble. A més, es va acostumar que quan li 
venien ganes de fer l’ou, el feia on li semblava: a les escales, 
al pas de vianants, a la parada del bus...

El  problema no podia continuar i vam decidir modificar el 
galliner. Mentrestant, la gallina viu a casa d’una família aco-
llidora. Esperem poder-ho solucionar molt aviat.
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RACÓ DE LES ESCOLES - ESCOLA SUBIRATS (Lavern)

Padrins de lectura

Aquest trimestre hem iniciat els Padrins de lectura. El gust 
per la lectura ha de ser justament això: una estona agrada-
ble que ens faci tenir ganes de repetir i de seguir llegint per 
descobrir la màgia que hi pot haver dins els llibres. Els Pa-
drins de lectura és una activitat compartida entre els alum-
nes de P5 i primer (els fillols i les filloles) i els alumnes de 6è 
(els padrins i les padrines).

Cada padrí/na té un fillol/a i durant mitja hora setmanal 
comparteixen lectura. De vegades són els grans que llegei-

xen algun conte als petits, i altres vegades són els petits els 
que llegeixen amb l’ajuda i acompanyament del padrí/na. I 
sovint llegeixen plegats (ara una mica tu, ara una mica jo). 

Per a totes i tots ells és una estona bonica i agradable que 
els fa sentir feliços i especials. Que esperen amb moltes 
ganes cada setmana. I que ajuda que la lectura sigui la pro-
tagonista d’un moment màgic entre alumnes.

Mireu com gaudeixen.
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RACÓ DE LES ESCOLES - ESCOLA EL MONTCAU (Ordal)

DENIP a l’Escola El Montcau

Cada 30 de gener, des de 1964, se celebra el Dia Escolar 
de la No-violència i la Pau (DENIP) per recordar el llegat de 
Mahatma Gandhi la jornada en què es commemora l’ani-
versari de la seva mort.

Els alumnes de l’Escola El Montcau, amb motiu d’aquesta 
diada vam fer un acte conjunt al pati on tothom va col-
laborar amb cançons, una petita representació, murals i 
manualitats.

Aquest dia va estar marcat pel tancament d’una feina co-
mençada a l’octubre amb els alumnes de primària. Els 
nens i nenes de CM van investigar sobre les ONG. Els nens 
i nenes de CI van preparar una petita representació teatral, 
una adaptació del conte d’ACNUR ‘La petita Carlota’, i nosal-
tres, els nens i nenes de CS, vam investigar sobre les armes.

Des de l’escola apostem per fer del dia de la No Violència i la 
Pau una celebració anual del nostre Projecte de Convivèn-

cia de centre, ja que ens ha permès treballar valors tan im-
portants com l’estima, la solidaritat, la tolerància, l’amistat, 
el treball en equip i l’agraïment vers el que tenim.

A l’entrada de l’escola vam preparar plegats una petita 
exposició on vam mostrar les manualitats dels petits en 
forma de colom de la pau, unes fotografies dels alumnes 
de CI representant la seva escenificació, els murals de CM 
i CS de les seves investigacions sobre les ONG i les armes i 
l’àlbum il·lustrat ‘Tinc un tanc de joguina’, que hem llegit a 
les aules. Els alumnes més grans de l’escola fins i tot hem 
preparat uns codis QR amb vídeos on expliquem les nos-
tres investigacions.

Esperem que us hagi agradat. Volem agrair als mestres la 
seva tasca, i especialment a la Carme! Pau a tothom!

 
Alumnes de cicle Superior
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Àrea de ciutadania

RACÓ DE LES LLARS D’INFANTS DE SUBIRATS

Carnaval 2020 
A les llars d’infants de Subirats arriba el Carnaval, una festa on 
la disbauxa i la gresca són presents, on gaudim de la música i 
les disfresses. Però... ¿tots els infants ho viuen de la mateixa 
manera? Molts d’ells ho viuen amb intensitat i diversió, però 
n’hi ha que aquesta festa els pot generar una gran inseguretat i 
poden no gaudir-ne igual que ho fem els adults. 

Uns dels principals reptes dels infants a la llar és descobrir la 
seva identitat i la seva pròpia imatge, per això a vegades no els 
agrada posar-se una disfressa.

Des de les llars d’infants de Subirats respectem els interessos i 
desitjos dels nostres alumnes, i per treballar la festivitat de Car-
naval muntem un racó de disfresses i complements, així com 
maquillatge o confeti i serpentines, on els infants, lliurement, 
poden triar si volen fer-ne ús o no. És molt curiós observar com 
actua cada infant amb el nou material. N’hi ha que de seguida 
es volen guarnir amb tot el que troben; d’altres agafen maqui-
llatge i es pinten la cara davant del mirall; alguns llancen confeti 
i queden meravellats al quedar plens de colors, i d’altres tan 
sols observen. Però de mica en mica veus com els infants que 
tan sols observaven comencen a posar-se unes banyes de dia-
ble o a pintar-se un bigoti, i a la seva cara s’hi dibuixa una rialla.

Si es respecten els ritmes de cada infant, d’una manera o de 
l’altra gaudiran d’aquesta festa tan màgica.

El Carnestoltes, un personatge tan lluït del Carnaval, també fa 
acte de presència a les nostres llars, ja sigui des d’un titella a 
una persona amb cara i ulls o simplement un ninot assegut a la 
seva trona. Ens dona una sèrie d’ordres que, si ens ve de gust, 
cada dia haurem de complir: portar un mitjó de cada color, 
venir amb pijama o molt mudats (com un dia de gala), amb un 
pentinat ben original i estrafolari o amb un barret o comple-
ment divertit, entre d’altres excentricitats que se li pugin ocór-
rer al nostre estimat Carnestoltes.  

Les llars que es troben dins el recinte escolar (i seguint la te-
màtica de l’escola) preparen una petita disfressa per sortir a 
lluir-la davant dels altres nens i nenes de l’escola i fer una mica 
de gresca i xerinola. 
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29a Roda de Teatre Alt Penedès 

Els grups amateurs de teatre de l’Alt Penedès han presentat 
enguany la 29a Roda de Teatre de l’Alt Penedès.

Un any més el municipi de Subirats ha acollit dues repre-
sentacions:
El  9  de febrer a les 18.30 h, a l’Ateneu Agrícola de Lavern, 
es va representar l’obra ‘Això no és vida’ de Sergi Belbel, 
Albert Espinosa i David Plana a càrrec de la companyia de 
teatre El Fanal de Sant Quintí de Mediona. 

L’1  de març a les 18.30 h, al Centre Cultural i Recreatiu de 
Can Rossell, es va representar l’obra ‘L’efecte papallona’, a 
càrrec de la companyia de teatre A Pèl de Puigdàlber. 

La Roda de Teatre de l’Alt Penedès es consolida any rere 
any gràcies al suport del Consell Comarcal i un bon nombre 
d’ajuntaments de la comarca, entre els quals Subirats. 
 

Companyia El Fanal Companyia A Pèl

Projecció del documental ‘El Periple’
El passat 18 de gener al Centre Agríco-
la de Sant Pau d'Ordal, en el marc de 
les 10es Jornades de Recuperació de 
la Memòria Històrica organitzades pel 
Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), 
la Regidoria de Cultura va col·laborar 
en la projecció del documental ‘El Pe-
riple, la vella llum d'Europa’, del direc-
tor Mario Pons i la productora Segula 
Films.

El documental, projectat amb la 
banda sonora original ‘Mare Nos-
trum’, reflecteix l'actual exili del poble 
sirià i fa un paral·lelisme amb l'exili 
republicà espanyol, a la vegada que 
projecta una llum de fraternitat tot 
buscant les respostes a l’actual crisi 
moral que assola Europa.

A continuació, el grup de les Terres de 
l'Ebre Los Sirgadors, amb el seu líder 
i cantant Mario Pons, van oferir un 
concert en què van repassar part de 
la seva discografia.
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Festival Banasants
Enguany  el Festival Barnasants celebra el seu 25è aniver-
sari, i un any més ha fet parada a Subirats de la mà d’Enric 
Hernàez.

El 13 de març el Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal va rebre 
aquest músic, que va oferir un concert a veu acompanyat de 
les seves guitarres.

Hernàez va repassar temes de la seva carrera i sobretot dels 
seus darrers discs. Les cançons de ‘360 llunes’ (Discmedi-
Blau 2010), ‘Cançó per a Helena’ (Picap 2014), ‘Prop la via del 
tren’ (Picap 2017) i ‘Himnes’ (Picap 2019) van sonar com van 
néixer, a veu i guitarra.

Un recorregut directe i sincer per les cançons que han 
acompanyat l’Enric des de fa més de 40 anys.

El Festival EVA 2020, a Subirats

Subirats participarà un any més al Festival Eva (En Veu Alta), 
que enguany celebra la 16a edició.

El dissabte 6 de juny, a les 12h, l’Esperanceta de Casa Gassia 
actuarà a Torre Ramona, i el dissabte 13 de juny a les 22h a 
la Font Clara de Lavern es podrà veure el duet Tarta Relena.  

Esperanceta de Casa Gassia Tarta Relena

HORARIS BIBLIOBÚS MONTAU 2020
            

 

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

Subirats - lavern
Dijous d’11 h a 13.30 h 9-23 6-20 5-19 2-16-30 14-28 11-25 9-23  3-17 1-15-29 12-26 10

Subirats - ordal 
Dijous d’11 h a 13.30 h 16-30 13-27 12-26 23 7-21 4-18 2-16  10-24 8-22 5-19 3-17

Subirats - Sant Pau d’ordal
Dimecres de 16  a 19 h 8-22 5-19 4-18 1-15-29 13-27 10 8-22  2-16-30 14-28 11-25 9-23
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PATRIMONI CULTURAL

Fotografia de 
Maria Rosa Ferré 

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

Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, podem accedir a l’inven-
tari 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. 

uBicAciÓ
La Creu del Pago es troba situada a la cruïlla de la carrete-
ra BV-2427 amb el primer camí asfaltat a l’esquerra des de 
l’N-340.     
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: element arquitectònic   
Ús actual: creu commemorativa   
Titularitat: pública 

clASSificAciÓ 
Estil: contemporani 
Segle: XX
Estat de conservació: bo, tot i que a la cornisa cònica que 
corona la columna hi ha unes lletres gravades de difícil 
lectura.
Protecció: inexistent
Accés: fàcil 

dEScriPciÓ                   
Creu de terme amb sòcol circular amb dos graons sobre els 
quals s’alça una columna de forma arrodonida, d’uns tres 
metres d’alçada, feta amb pedres lligades amb morter. Està 
coronada per cornisa cònica que serveix de base a la creu, 
feta de ferro forjat amb la figura de Crist crucificat, i prote-
gida per un barret cònic també de ferro. Té forma de pedró 
(creu commemorativa).
També és coneguda amb el nom de Creu de Can Vendrell.

La Creu del Pago

Il·lustració de Lluís Masachs

HORARIS BIBLIOBÚS MONTAU 2020
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HABITATGE

Rehabilitació de l’antiga vivenda de mestres de Can Rossell
Des de la Regidoria d’Habitatge s’està treballant perquè el 
municipi disposi d’habitatge per a joves i per donar acolli-
da a aquelles persones que en algun moment ho puguin 
necessitar. 

L’Ajuntament és propietari de l’edifici de l’antiga vivenda 
de mestres de Can Rossell. Aquest edifici fins ara es tro-
bava ocupat amb un contracte d’arrendament. La volun-
tat de l’equip de govern és rehabilitar aquesta edificació i 
disposar-ne per donar suport al col·lectiu de joves que es 
troba en dificultats per accedir a un habitatge. A tal efecte, 
la vivenda quedarà desocupada cap a la tardor. Per poder 
rehabilitar aquest edifici, s’ha sol·licitat una subvenció eco-
nòmica a Diputació de Barcelona, que juntament amb fons 
municipals, permetrien l’adequació i posada en funciona-
ment d’aquest equipament. S’està esperant ara la resolució 
de la subvenció demanada i, paral·lelament, l’Ajuntament 
prepararà el projecte per tal de poder executar les obres.

Informació de serveis relacionats amb l’habitatge

Un cop les obres estiguin finalitzades, es prepararan les 
bases per permetre escollir, de manera transparent i equi-
tativa, els joves que s’hi puguin traslladar. Els criteris per 
accedir a aquest edifici s’estan treballant i es tindran en 
compte, principalment, l’edat i la situació econòmica dels 
joves.

Tant si vols llogar un habitatge com si ets propietari i vols 
llogar un pis o necessites suport personal, jurídic i econò-
mic pe fer front a les despeses del teu habitatge habitual, et 
pots adreçar al SERVEI COMARCAL D’HABITATGE del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès. Aquest servei, en funcionament 
des de fa anys, assessora, informa i tramita ajuts relacionats 
amb l’habitatge, a la població de l’Alt Penedès.

Aquest és el llistat detallat de serveis que us poden oferir:

- Assessorament, intermediació i mediació
Suport personal, jurídic i econòmic a les persones i les famí-
lies amb dificultats econòmiques amb el seu habitatge ha-
bitual o amb risc de pèrdua de l’habitatge. Assessorament 
sobre contractes d’arrendament i contractes hipotecaris, 
sobre la compra i el lloguer d’habitatges, la contractació 
d’hipoteques, els contractes d’arrendament, les renovaci-
ons i les millores dels contractes hipotecaris, les situacions 
irregulars, el pagament de la hipoteca després de la sepa-
ració-divorci, etc.
El Consell Comarcal és el referent a l’Alt Penedès de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i del servei 
Ofideute de la Generalitat de Catalunya i referent comarcal 
del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge de la Di-
putació de Barcelona.

- informació i tramitació d’ajuts i documentació
Ajuts per al lloguer, ajuts especials per pèrdua de l’habitat-
ge o per impagaments, ajuts per a la rehabilitació, cèdules 
d’habitabilitat, certificat energètic, Registre d’Habitatge de 
Protecció Oficial.

- lloguer mitjançant la Borsa d’Habitatges de lloguer
Manteniment d’una Borsa d’Habitatges de Lloguer de l’Alt 
Penedès pròpia, a disposició de les persones propietàries i 
de les persones que volen viure de lloguer. 
Gestió i el seguiment dels contractes de lloguer dels habi-
tatges de la Borsa.

Assessorament sobre les condicions que han de complir el 
habitatges per ser llogats i sobre els funcionament de la Llei 
d’Arrendaments Urbans.
Assessorament per a la millora dels contractes de lloguer i 
resolució de dubtes.
Gestió de microcrèdits per facilitar l’accés o per evitar la 
pèrdua d’habitatges llogats a través de la Borsa.

- dipòsit de contractes de lloguer
Possibilitat de dipositar una còpia autèntica del contracte 
de lloguer al Dipòsit de Contractes d’Arrendaments Urbans 
de l’Alt Penedès (de titularitat del Consell Comarcal) per evi-
tar problemes futurs relacionats amb els contractes.

- formació i difusió
Aquest programa té un caràcter preventiu per evitar o re-
duir els riscos econòmics i personals associats a l’accés a 
l’habitatge. Consisteix a formar les persones (especialment 
les persones joves) sobre l’accés a l’habitatge i sobre el seu 
manteniment.

Per a més informació, contacteu amb el Servei Comarcal 
d’Habitatge o consulteu el web http://www.ccapenedes.cat/
serveis/habitatge

SERVEI COMARCAL D’HABITATGE
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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

Tel. 938900000
habitatge@ccapenedes.cat

De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Dijous de 17 a 19h

Demaneu cita prèvia!
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

REGIDOR/A DE POBLE

Pere Pons 
Ordal i Muntanya Rodona 

Àngels Pinyol 
Can Batista i Lavern

Gabriel Gómez 
Torre Ramona, El Rebato,Urbanització Casablanca, 
i Poligons Laverno i Can Bosch

Carles Morgades
Can Cartró, ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas

Marcos Pérez 
Urb. Can Rossell, Can Rossell, El Pago, Cantallops
i Els Casots

Lluïsa Sueiro
Sant Pau d’Ordal

Urbanització
Casablanca

Ordal

Urbanització
La Muntanya 

Rodona

Sant Pau
d’Ordal

Urbanització
Can Rossell

Can Batista
Ca l’Avi

Can Cartró

Lavern Can Rossell

Els Casots

Castell de Subirats
Torre-Romana

El Rebato

Pol. Ind.
Can Bosch 

d’Anoia

Pol. Ind.
Lavernó

Can Ravella

Can PanxaPol. Ind.
Can Bas

Can Bas
Corral del 

Mestre

Can Sala

La Guardia

Can Rovira

El Pago

Cantallops

El regidor/a de poble, exercirà la coordinació de les tasques de govern en cada un dels nuclis del municipi, i serà el/la respons-
able/a de canalitzar l'actuació del govern al nucli assignat. Aquest regidor o regidora es reunirà amb els veïns i/o entitats de cada 
nucli per tal d'establir l'enllaç entre aquest i l'Ajuntament, i vincular així les demandes de la ciutadania. Els regidors de nucli són 
nomenats per l'alcalde.
 
L'exercici d'aquestes funcions, juntament amb la participació veïnal, possibilitarà un millor coneixement general de l'estructura 
social i econòmica de cada nucli i una més ràpida i eficaç informació de les aspiracions i necessitats dels nostres veïns/veïnes. 

Les seves funcions de representativitat i coordinació son: 

• Representar l'Ajuntament al barri, sense perjudici de la repre-
sentació general que posseeix l'alcalde . 
• Fomentar les relacions entre l'Ajuntament i les entitats, i amb 
els ciutadans del nucli.

• Fomentar la participació dels ciutadans a les mateixes 
entitats, per fer que aquestes siguin vehicles de participació i 
representació naturals dels veïns.  
• Explicar els projectes municipals i recollir les opinions que 
aquests i el seu desenvolupament suscitin. 

• Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i dependències 
del nucli, d'acord amb les directrius emanades dels òrgans 
centrals i de cada una de les regidories.

• Canalitzar les demandes realitzades per tal de respondre a les 
necessitats de la ciutadania.  
• Establir mecanismes de control i seguiment de les actuacions 
previstes en els diferents nuclis.

Resultats de l’enquesta sobre anomenar un carrer
o plaça amb el nom “1 d’Octubre”

L’Ajuntament crea la figura del regidor i la regidora de 
poble per millorar la comunicació amb la ciutadania i 
aproximar l’administració municipal als veïns i veïnes

El regidor o la regidora de poble exercirà la coordinació de 
les tasques de govern en cada un dels nuclis del municipi i 
serà responsable de canalitzar l’actuació del govern al nucli 
assignat. 

Aquesta persona es reunirà amb els veïns, veïnes i entitats 
de cada nucli per tal d’establir l’enllaç amb l’Ajuntament i 
vincular així les demandes de la ciutadania. 

L’exercici d’aquestes funcions, juntament amb la participa-
ció veïnal, possibilitarà un millor coneixement de l’estructu-
ra social i econòmica de cada poble i una més ràpida i eficaç 
informació de les aspiracions i necessitats de la població. 

Les seves funcions de representativitat i coordinació són:
• Representar l’Ajuntament al poble sense perjudici de la 
representació general que posseeix l’alcalde. 
• Fomentar les relacions entre l’Ajuntament, les entitats i 
amb la ciutadania del poble.
• Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes a les 
mateixes entitats per fer que aquestes siguin vehicles de 
participació i representació naturals dels veïns i veïnes.  
• Explicar els projectes municipals i recollir les opinions que 
aquests i el seu desenvolupament suscitin. 
• Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i dependèn-
cies del poble, d’acord amb les directrius emanades dels 
òrgans centrals i de cada una de les regidories.
• Canalitzar les demandes realitzades per tal de respondre 
a les necessitats de la ciutadania.  
• Establir mecanismes de control i seguiment de les actuaci-
ons previstes en els diferents pobles.

Les visites que el regidor o regidora de poble efectuarà per 
portar a terme les seves funcions es faran a través de reuni-
ons participatives que s’informaran prèviament pels canals 
de comunicació habituals de l’Ajuntament (pàgina web, re-
vista, cartelleres i missatges de Whatsapp). 

Igualment, si alguna persona vol demanar cita amb el regi-
dor o regidora de poble pot fer-ho a través del web munici-
pal www.subirats.cat/cita-regidors

El passat 12 de febrer es va fer el re-
compte de les participacions a l’en-
questa que l’Ajuntament ha realitzat a 
la ciutadania per conèixer la seva opi-
nió en relació a decidir anomenar un 
carrer o plaça amb el nom “1 d’Octu-
bre”.

A l’enquesta hi podien participar els 
veïns i veïnes, empadronats/des al mu-
nicipi i majors de 16 anys. Per fer-ho 
es podia omplir l’enquesta en paper i 
dipositar-la a l’urna ubicada a l’Ajunta-
ment o bé es podia fer electrònicament 
des de la pàgina web de l’Ajuntament. 
L’enquesta ha estat activa des del dia 2 
de desembre de 2019 al  31 de gener 
de 2020.

De forma presencial hi han participat 
77 persones, i electrònicament s’han 
rebut 232 vots. 

El total de vots ha estat de 309 res-
pecte d’un cens de 2.684 persones, 
el que equival a un 11,51% de parti-
cipació.

Pel que fa al resultat final, aquests han 
estat els vots: 

VOTS A FAVOR DEL SÍ-Plaça de l’Ajun-
tament: passaria a dir-se Plaça de l’1 
d’Octubre: 114
VOTS A FAVOR DEL SÍ-Parc a Casablan-
ca (darrere local social) actualment 
sense nom: 8

VOTS A FAVOR DEL SÍ-Carrer de l’Escola 
Sant Jordi a Sant Pau d’Ordal, ara sense 
nom: 36
VOTS A FAVOR DEL SÍ-Carrer Nou a 
Ordal: passaria a dir-se carrer de l’1 
d’Octubre: 36
VOTS A FAVOR DEL SÍ-Plaça de Lavern, 
actualment sense nom: 47
VOTS A FAVOR DEL NO VULL que Subi-
rats tingui un carrer amb nom 1 d’oc-
tubre: 17
VOTS A FAVOR DEL SÍ-Un altre lloc: 11
VOTS NULS: 40
 
L’opció més votada ha estat la de la 
Plaça de l’Ajuntamenti, properament, 
s’iniciaran els tràmits pertinents per 
dur a terme aquest canvi.
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La dona en l’Islam
L’islam va concedir 
els drets a les dones 
amb la seva arribada, 
fa 1.400 anys, quan 
arreu del món la con-
dició de la dona era 
similar a la dels es-
claus i estava sotme-
sa a l’home. L'Islam 
va enaltir la dona i 
l'equiparà a l'home. 
En general hi ha una 
falsa creença al món 
occidental que con-
sidera que la dona 
musulmana viu opri-
mida, submisa, do-
minada per l’home i 
privada dels seus drets. Malauradament, però, convèncer 
el món que la dona musulmana no és oprimida per l’islam 
és un missatge que no es fàcil de difondre. Així mateix, els 
mitjans de comunicació tampoc hi ajuden, ja que solen 
transmetre una imatge negativa i distorsionada de la re-
alitat de l'islam, i les paraules musulmà, dona i opressió 
semblen estar sempre unides.

Cal remarcar que l’islam va declarar la igualtat entre els 
homes i les dones. D’aquesta manera les dones musul-
manes gaudeixen dels mateixos drets que l'home, i en 
certa manera tenen privilegis que els homes no tenen. Les 
dones a l'islam tenen el dret a posseir propietats, a treba-
llar, a controlar i gestionar els seus propis diners, a com-
prar i a vendre. L'islam li atorga a la dona drets formals 
d'herència. La dona en l'islam té el dret a una educació; 
buscar i adquirir coneixement és una obligació per a tots 
els musulmans, homes o dones. La dona en l’islam té dret 
a votar i intervenir en la política i en els assumptes de la 

comunitat. Les dones 
musulmanes tenen 
el dret a acceptar o 
rebutjar propostes 
de matrimoni com 
millor els sembli, i les 
dones casades són 
completament lliu-
res de l'obligació de 
mantenir i sostenir la 
família. Les dones ca-
sades que treballen 
són lliures de contri-
buir a les despeses 
de la llar o no, segons 
vulguin. Les dones 
tenen el dret a buscar 

el divorci si aquest es fa necessari. Les dones tenen dret a 
una vida decent amb dignitat, sense afrontar agressions ni 
abusos de cap tipus.

D’altra banda, el que porta a la gent a creure que l’islam 
oprimeix la dona es el vel o hijab, ignorant que portar-lo 
és una elecció totalment lliure. Realment les dones que 
decideixen cobrir-se el cap ho veuen com un dret i no una 
obligació ni una càrrega. Per a les dones musulmanes que 
es posen el hijab la seva llibertat resideix a tapar-se. 

Desgraciadament, és veritat que algunes dones musulma-
nes estan oprimides i es vulneren els seus drets, però això 
no només passa en el món musulmà. A tot arreu hi ha 
dones que són maltractades per alguns homes i que pa-
teixen desigualtats, i això passa en totes les religions, en 
totes les ètnies i països, és un fet global. La lluita pels drets 
de les dones continua arreu del món per aconseguir una 
societat justa i igualitària. 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Apropa’t a la diversitat

El projecte “Apropa’t a la diversitat” de 
la Diputació de Barcelona que es va 
iniciar l’any 2013. A Subirats continua 
aquest 2020 amb l’objectiu de seguir 
treballant per:

-  Millorar la integració de les persones 
immigrades al municipi creant xarxa 
social

-  Acompanyar famílies marroquines en 
tràmits complexos aquí o en el seu 
país

-  Realitzar entrevistes individuals i gru-
pals amb la població immigrada

-  Intervenir com a traductora i medi-
adora intercultural al servei social 
bàsic i a les escoles

-  Crear diversos tallers i xerrades infor-
matives respecte de l’àmbit educatiu

La dinamitzadora del projecte és l’As-
mae Abriouel, que provisionalment 
substitueix la Chaimae Chaimae 
Bakkali. La dedicació de la dinamitza-
dora és de 4 hores setmanals.

Podeu contactar amb ella els dijous de 
9 a 13 hores a l’Ajuntament de Subirats 
o bé al correu electrònic apropataladi-
versitat@gmail.com. 
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Àrea de serveis a les persones

BENESTAR SOCIAL

Servei de teleassistència
Actualment hi ha 136 
aparells actius que 
presten el servei de 
teleassistència a ve-
ïnes i veïns de Subi-
rats. Aquest servei 
s’ofereix des de l’Ajun-
tament de Subirats de 
manera gratuïta.

El Servei Local de 
Teleassistència  és 
un servei d'atenció 
domiciliària que ga-
ranteix la seguretat 
i dona tranquil·litat i 
acompanyament a les 
persones que poden 
estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud 
o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, 
detectant situacions d'emergència i donant resposta im-
mediata a aquestes. És un servei preventiu i de proximitat 
que ofereix suport personal per continuar vivint en l'entorn 
habitual amb seguretat, possibilitant que persones que no 
requereixen d'una atenció permanent i presencial puguin 
ser ateses de manera immediata davant situacions de crisi, 
caigudes o emergències. La teleassistència és una prestació 
garantida de l'àmbit dels serveis d'atenció domiciliària de 
la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, sota l'epígraf de 
Serveis de les tecnologies de suport i cura, que s'orienta a 
la població en general en situació de risc social i/o depen-
dència.

¿Quines són les per-
sones beneficiàries 
d’aquest servei?
La teleassistència té 
un enfocament uni-
versal, però en són 
destinatàries prin-
cipals les persones 
grans i/o amb manca 
d'autonomia perso-
nal que viuen soles 
permanentment o 
durant gran part del 
dia, o bé que viuen 
amb altres persones 
que presenten idènti-
ques característiques 
d'edat o fragilitat.

El servei s'adreça a la població en general, però principal-
ment es prioritzen persones amb les següents caracterís-
tiques:

• Ser major de 80 anys
• Patir malalties cròniques
• Viure sol i/o tenir manca de xarxa social i/o familiar
•  Tenir dificultats de mobilitat i/o risc de patir caigudes fre-

qüents

Per sol·licitar el servei de teleassistència s'ha de demanar 
cita als Serveis Socials de l'Ajuntament.

És un servei municipal gratuït.

Servei d’atenció psicològica a les famílies amb infants

L’evolució global dels Serveis Socials planteja el repte de 
com abordar el treball comunitari actuant integralment 
amb la resta de sistemes, com l’ensenyament i la sanitat,  i 
incidir en la millora de la qualitat dels serveis.

En  aquest context, des dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajun-
tament de Subirats considerem molt important el treball 
amb la família com a primer agent socialitzador de l’infant, 
ja que en aquesta etapa, els pares són el referent per aju-
dar els seus fills a gaudir d’un desenvolupament òptim de 
capacitats i habilitats.

L’espai de suport per a famílies és un espai conduït per una 
psicòloga especialista en infància i família que es reuneix de 
manera individualitzada cada quinze dies amb els diferents 
membres de la unitat familiar. El servei es planteja com un 
acompanyament puntual on les famílies són ateses durant 
un temps, fins que es detecta una millora en les seves dinà-
miques i habilitats, moment en què es pot donar pas a una 
nova família.

Els objectius del servei són els següents:

•  Facilitar  un espai de diàleg i confiança que afavoreixi 
l'abordatge de les inquietuds i dificultats en el creixement 
dels seus fills/es.

•  Crear un espai de suport per als pares i mares per aug-
mentar les competències emocionals, comunicatives i 
educatives per millorar la capacitat i confiança en l'exer-
cici de la seva parentalitat. 

•  Prendre consciència de les pròpies potencialitats i limitaci-
ons en l'exercici de la parentalitat.

•  Construir amb els pares i mares estratègies i habilitats 
educatives que enforteixin el seu rol parental.

•  Millorar les relacions intrafamiliars per garantir el benes-
tar tant dels adults com dels infants.

Per a més informació, podeu contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, els dilluns, dimecres o dijous al matí.
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Tallers adreçats a la gent gran
Des de la Regidoria de Gent Gran s’han organitzat uns tallers amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones (Servei de Suport a les Polítiques 
de Consum), la Diputació ha concedit a l’Ajuntament la xerrada “Sub-
ministraments bàsics a la llar: aigua, llum, gas i telèfon”, una activitat 
adreçada a les persones grans. Aquesta xerrada es portarà a terme a 
l’Ateneu Agrícola de Lavern el dia 12 de març a les 17.15 hores.

A més, l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació 
ha concedit a l’Ajuntament de Subirats el taller “Alimentació, dietes 
adaptades i activitats per a un envelliment saludable” dins les activi-
tats de promoció per a la salut d’aquest any 2020.

Aquest taller es realitzarà el dia 20 d’abril al Subigran d’Ordal a les 
17.30 hores.

Us animem a tots a participar-hi.

Sortida al teatre 

Des de la Regidoria de Gent Gran es va organitzar el passat 
28 de desembre una sortida al teatre amb anada i tornada 
en autocar des de diferents nuclis de Subirats. Vam anar a 
veure el musical ‘El petit príncep’ al Teatre Barts de Barcelo-

na. Un total de 56 persones vam poder gaudir d'un espec-
tacle sobre el conte clàssic, ple de poesia i amb un disseny 
audiovisual que submergeix els espectadors de ple en la 
història.

L’11 de febrer comencen de nou els tallers
d’estimulació cognitiva a Sant Pau d’Ordal

El dimarts dia 11 de febrer han començat de nou els tallers 
de memòria a Sant Pau d’Ordal, que es porten a terme per 
part de l’Associació TIÁM, Intervenció en Demències, de Vi-
lafranca del Penedès.

S’han organitzat dos grups, prèvia valoració per part de les 
professionals de l’associació del nivell dels participants; el 
primer té la seva sessió setmanal de les 16 a les 17.30 hores 
i el segon de 17.45 a 19.15 hores. Les professionals de l’en-
titat valoren el tipus d’activitats a realitzar segons el nivell 
homogeni de cada grup.

L’Associació TIÁM desenvolupa el Projecte FIKA: estimu-
lació cognitiva, emocional i física funcional per a prevenir 
el deteriorament cognitiu. La seva base és el treball en la 
promoció de la salut cognitiva per a persones majors de 65 
anys amb o sense alteracions de la memòria o altres capa-
citats, a través de l’entrenament de les habilitats cognitives 
i físiques-funcionals i amb l’estimulació de les emocions po-
sitives. 

Les activitats es plantegen a nivell grupal per fomentar així 
la millora de la socialització i la comunicació.

 

Àrea de serveis a les persones
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Campanya de sensibilització contra les agressions 
sexistes als espais d’oci nocturn

Des de les regidories d’Igualtat i Joventut s’està creant una 
campanya de sensibilització contra les agressions sexistes 
en espai d’oci nocturn, on l’objectiu principal és convertir 
l’oci nocturn en un espai més segur, atractiu i saludable per 
a tothom. 

Durant el mes d’octubre es va obrir un espai participatiu 
a totes les dones del municipi per tal de buscar el lema 
que representés aquesta campanya sensibilitzadora, i es 
van tenir en compte tres aspectes clau per tal de crear una 
campanya inclusiva i que englobés totes les persones impli-

cades: que s’adrecés a les dones, al col·lectiu LGTBIQ i als 
agressors d’aquests col·lectius.  

Finalment,  després d’un procés de debat i reflexió, la cam-
panya es va titular “Tinguem la festa en pau – Stop violèn-
cies masclistes”. Vol evitar les diferents expressions del 
masclisme, la normalització de les agressions sexistes i les 
violències sexuals en els espais festius, i la responsabilitat 
de tots els agents socials a favor d’un canvi cultural que 
trenqui amb els mites, estereotips, creences, rols, discursos 
i pràctiques que els sostenen.

Catalunya, novena en igualtat de gènere a Europa
L’Índex d’Igualtat de Gènere (IIG) a Catalunya l’any 2017 és 
de 70,9 punts sobre 100, semblant a la puntuació del con-
junt d’Espanya (70,1) i superior en 3,5 punts a la de la Unió 
Europea (67,4).

L’IIG, calculat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere i 
l’Idescat, és un instrument que permet mesurar el grau 
d’igualtat entre dones i homes en les societats dels països 
de la Unió Europea i serveix perquè analistes i responsables 
de les polítiques públiques puguin avaluar el nivell de com-
pliment respecte de l’objectiu de la igualtat efectiva entre 
dones i homes i incidir en la millora del disseny de les políti-
ques públiques. L’IIG ha estat elaborat segons la metodolo-
gia de l’European Institute for Gender Equality (EIGE).

Els resultats de l’Índex d’Igualtat de Gènere i dels seus 
components es presenten en una escala adimensional, en 
un interval que va d’1 a 100, en el qual 1 significa desigual-
tat total i 100 igualtat total.

Tot i que a Catalunya, com al conjunt de la Unió Europea, 
la tendència és de disminució de les desigualtats, encara 
estem lluny d’assolir la plena igualtat entre dones i homes.
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102 joves de l’Alt Penedès 
participen en l’Esquiada Jove 2020

El cap de setmana del 8 i 9 de febrer va tenir lloc l’Esquia-
da Comarcal de l’Alt Penedès, que aquest any ha adquirit 
una nova dimensió, amb la participació de 102 joves de la 
comarca. La quantitat de persones inscrites ha anat en aug-
ment al llarg dels últims anys, i ha fet un salt considerable 
aquest 2020, ja que el 2019 hi van participar 67 persones.

Enguany  era el primer any, després d’una aturada, en què 
el nostre municipi (hi han participat 10 joves) ha assistit a 
l’Esquiada jove. 

Cal destacar el clima de bon ambient que hi ha hagut du-
rant el cap de setmana. L’Esquiada s’ha superat sense inci-
dents i amb una meteorologia molt favorable.

Han organitzat l’Esquiada les regidories de Joventut de 10 
municipis diferents: Avinyonet del Penedès, Castellví de 
la Marca, Font-rubí, les Cabanyes, Pacs del Penedès, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Subirats, Torrelavit 
i Vilobí del Penedès. 

Així  doncs, l’Esquiada és un exemple de treball en equip 
entre professionals de diversos municipis que uneixen es-
forços per realitzar activitats mancomunades. 

A la vegada, aquest tipus d’activitats afavoreixen el vincle 
entre els/les joves i professionals dels diferents munici-
pis.

Nou Pla Local de Joventut

La regidoria de Joventut ha elaborat el 
nou Pla Local de Joventut de Subirats, 
que és la planificació estratègica de les 
polítiques de joventut que es realitzen 
al municipi. És un instrument de plani-
ficació de les polítiques que es tenen 
en consideració en la població jove del 
municipi i que permet pensar prèvia-
ment en la millor intervenció segons 
les necessitats existents i els recursos 
disponibles. Amb aquesta eina, el que 
es permet és respondre millor a les ne-
cessitats dels i les joves de Subirats per 

tal de transformar una determinada si-
tuació, donat que ajuden a conèixer allò 
sobre el que es vol intervenir, a decidir a 
partir del coneixement i a dirigir d’acord 
amb les decisions preses.

El Pla Local de Joventut té una durada de 
quatre anys i per tant serà vigent fins al 
2023. Per redactar-lo, s’ha dut a terme 
un procés participatiu on s’ha permès 
incorporar l’anàlisi i les propostes de la 
població jove, destinatària d’aquestes 
polítiques. 

Àrea de serveis a les persones
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Racó de les entitats

Les Jornades de Recuperació de la 
Memòria Història de Subirats celebren 10 anys

El camí va començar el 23 de gener de 2011. Era diumenge. 
Feia fred però lluïa un sol esplèndid d’hivern. Aquell dia, 
amb la ruta “Última defensa de Barcelona”, es culminaven 
les Primeres Jornades de Recuperació de la Memòria His-
tòrica de Subirats, organitzades per commemorar els fets 
de l’anomenada Última Defensa de Barcelona, la batalla 
que es va produir entorn del Pago i Ordal entre el 22 i el 
23 de gener de 1939. Aquelles jornades van ser, de fet, la 
llavor del Centre d’Estudis de Subirats, el Cesub, fundat 
oficialment uns mesos després, l’organitzador d’aleshores 
ençà.

Doncs bé, enguany les Jornades de Recuperació de la Me-
mòria Històrica de Subirats han celebrat el desè aniversari, 
i s’han consolidat com una cita cultural important al nostre 
municipi. En concret, el 2020 el tema que ha fet de fil con-
ductor de les jornades ha estat la situació dels refugiats, un 
fet que posa en contacte el que va succeir durant la Guerra 
Civil a les nostres terres amb la situació mundial actual.

El divendres 17 de gener les jornades van començar amb 
una taula rodona a l’Ateneu Ordalenc titulada “Refugiats 
1939-2020”, que va comptar amb les intervencions d’Alfons 
Quer, director del Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera, 
i de Sara Camps, una mestra que ha col·laborat en un camp 
per a persones refugiades a Lesbos, la qual ens va transme-
tre de primera mà la seva experiència en l’acollida de refugi-
ats que arriben a Europa fugint dels conflictes que assoten 
els seus països. A més, es va presentar una exposició dels 
cartells de totes les jornades celebrades fins al moment, 
totes obra de Sergi Buchholz, veí de Lavern.

I l’endemà, com ja és tradicional, es va pujar al Memorial 
de la Serra de Ries per tal de fer un homenatge als soldats 
que hi van morir durant la Guerra Civil. Flors, poemes...: fer 
memòria és fer present, any rere any, el que va succeir allà 
i els que hi van perdre la vida. I a la tarda, al Centre Agrícola 
de Sant Pau hi va haver una sessió de cinema i música en 
directe. S’hi va projectar el documental El periple, dirigit per 

Mario Pons, sobre experiències de refugiats explicades des 
de mirades i relats ben diversos. La projecció s’alternava 
amb la música de Los sirgadors, un grup provinent de les 
Terres de l’Ebre. Cançons, poemes i els testimoniatges de la 
pel·lícula van configurar una experiència interessant, emo-
tiva i interpel·ladora.

Finalment, diumenge al matí hi va haver la recreació històri-
ca d’un grup de soldats republicans. La pluja de la nit anteri-
or va fer la guitza i no es va poder fer la recreació enmig de 
les trinxeres, els pous de tirador i nius de metralladora del 
Pago, i es va haver de traslladar al Centre Agrícola de Sant 
Pau i la rodalia. Allà s’hi van poder veure soldats fent feines 
quotidianes al front i fins i tot com es reaccionaria a un atac 
enemic. A més, durant tot el matí ens van acompanyar veïns 
de La Jana, un petit municipi de la província de Castelló d’on 
procedien un bon grup dels refugiats que van ser acollits a 
Subirats durant la Guerra Civil. Van conèixer el nostre mu-
nicipi i van participar de les activitats organitzades aquella 
jornada.

Deu edicions han convertit les Jornades de Recuperació 
de la Memòria Històrica de Subirats en una fita important 
per al Cesub i per a tot el municipi. Recordar i fer conèixer 
avui un període tan rellevant de la nostra història ja no és 
només una oportunitat interessant, sinó que ha esdevingut 
un deure de reconeixement envers els que el van viure i de 
transmissió cap als que ja no el van viure.

informació facilitada pel 
centre d’Estudis de Subirats

Comunicat
La carretera que va des del poble dels Casots fins al Castell, 
bastant transitada, és molt estreta i amb molts revolts, per 
la qual cosa demanem als veïns i veïnes del municipi que la 
utilitzen que tinguin molta cura en respectar la velocitat i 

en no circular pel mig de la carretera per estalviar-nos més 
ensurts i evitar possibles accidents.

informació facilitada per 
l’Associació castell de Subirats
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Agrupació folklòrica gegants d’Ordal
Com ja sabeu, els Gegants d’Or-
dal enguany van cap als seus 54 
anys d’història, una trajectòria 
esplèndida que també, com tot 
el món geganter, ha passat per 
anys difícils, de poca participació, 
de manca de músics i portadors, 
però que amb constància, esforç, 
paciència i dedicació ha aconse-
guit seguir formant part de la cul-
tura popular i del folklore del nos-
tre país. D’un temps ençà la colla 
s’ha renovat, amb nous portadors 
i bons músics que han donat aire 
fresc i molta motivació al grup 
dels Gegants d’Ordal.

Una de les accions més represen-
tatives d’aquesta nova fornada 
és la necessitat de fer una bona restauració dels nostres 
gegants. El Jordi i la Montserrat, considerats gegants histò-
rics, s’han passejat per les comarques de Catalunya i han 
sofert el desgast d’anys d’història. Al llarg d’aquests anys, 
s’hi han fet alguns petits arranjaments, més o menys encer-
tats, noves fesomies i canvis de roba, però, actualment, i a 
causa del seu estat, la colla ha considerat necessària una 
reparació amb cara i ulls. S’ha elaborat un projecte molt 
acurat tant per la reparació dels desperfectes com per la re-
cuperació de la imatge original dels nostres gegants. També 
s’ha pensat en la comoditat dels portadors i en el canvi de 
l’estructura interior.

Hores d’ara, ja tenim els nostres gegants al taller i el projec-
te esta en marxa gràcies a les ajudes que hem pogut rebre 
tant de l’Ajuntament de Subirats com de particulars i del 
poble d’Ordal, que s’ha abocat, juntament amb tots nosal-

tres, en aquest engrescador pro-
jecte.

El proppassat gener, dins de les 
activitats realitzades per l’Ateneu 
Ordalenc a la Festa del Soci, que 
cada any celebrem per Sant Se-
bastià, la colla de Gegants d’Ordal 
va sortejar una magnífica panera 
per aconseguir fons per a la res-
tauració. Tant en l’esmorzar com 
en l’espectacle ‘Ordal Triomfa’, la 
venda de participacions va ser es-
pectacular. 

Tot això ens mostra quelcom més 
important que el mateix projec-
te: ens demostra que estimem 
aquestes figures que represen-

ten l’esperit de superació del nostre poble; ens fa veure que 
tots i cadascú de nosaltres volem que la cultura popular se-
gueixi escampant-se arreu de Catalunya; ens fa veure que 
el poble d’Ordal respon sempre quan cal i està orgullós dels 
seus gegants, que escampen la seva alegria pel poble, pel 
municipi, per la comarca i per tot el nostre gran país.

Tots plegats ens sentim orgullosos d’haver encomanat l’ale-
gria i la passió pels nostres gegants, que ens han fet com-
partir bons moments amb molta gent d’arreu de Catalunya 
però també les més properes del nostre municipi, amb les 
quals tenim una excel·lent relació i un gran afecte.

Gracies a tothom per fer-ho possible.

informació facilitada per
l’Agrupació folklòrica Gegants d’ordal

Plataforma veïnal de Subirats 
– prou accidents N-340 

La plataforma veïnal de Subirats - Prou accidents N-340 ens 
reunim cada dissabte a la carretera N-340 a la cruïlla amb 
la BV-2428 i BV-2427, a l’antiga benzinera, per demanar que 
facin una rotonda.

Ens portem l’esmorzar (cadascú el seu) i ens apleguem de 
les 9.30 fins a les 10.30 h. 

informació facilitada per la Plataforma veïna
de Subirats – prou accidents n-340 

Festa major petita
de Ca l’Avi 

El passat 9 de febrer vam celebrar la festa major petita en 
honor a Sant Sebastià, patró del poble de Ca l’Avi. Al matí 
vam celebrar la Santa Missa cantada pels veïns i veïnes del 
poble i a continuació la processó per la plaça amb Sant Se-
bastià, el nostre patró. Tot seguit vam fer un dinar de ger-
manor a la sala del cafè amb un gran ball de festa major. 
Gràcies a tots i totes els que ho vau fer possible. 

informació facilitada pel centre cultural
i recreatiu de ca l’Avi 

Racó de les entitats
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Estrenem cuina a l’Escola El Montcau d’Ordal

En homenatge a mossèn Josep i en agraiment a mossèn Jordi
Com passa cada any, a la residència 
Fontsanta i a la casa de família El Ce-
nacle aquest Nadal passat ha estat in-
tens i feliç. Ens han visitat els Reis Mags 
i hem fet moltes activitats i festes de 
les famílies, i els nostres residents han 
sortit i alhora han passat el Nadal al 
Cenacle i la Fontsanta com a casa. 

Els àpats i les festivitats s’han celebrat 
com marca la tradició i les famílies han 
gaudit amb els seus residents familiars 
en un ambient de joia mentre veien 
que al Cenacle i a Fontsanta seguim 
treballant en els valors que va instau-
rar el nostre president fundador, mos-
sèn Josep Raventós. Celebrem ambdues entitats unes fes-
tes de Nadal casolanes, familiars i autèntiques.

Acabades les festes de Nadal, mossèn Jordi va fer-nos dos 
regals que ens han evocat records i ens han fet rememo-
rar vivències compartides i,  per què no dir-ho, ens han fet 
enyorar el nostre amic mossèn Josep.

Fa molts anys mossèn Raventós va ser ordenat, i aquest 
fet va ser l’inici d’una tasca pastoral plena de vivències, de 
bones obres i d’una intensa tasca de compromís amb la cul-
tura catalana, la història i amb les causes socials.

Tota la trajectòria de mossèn Josep, a mesura que passaven 
els anys, s’anava consolidant, creixent, com si tot fos fruit 
d’un pla predeterminat. Tot anava encaixant, fructificant i 
ampliant la dimensió de la seva figura.

Els seus llibres, la recuperació de la Festa del Pa i l’Empenta, 
les seves recerques històriques sobre els orígens del Castell 

de Subirats i de la Verge de la Fontsan-
ta, la seva tasca amb els Joves escoltes, 
l’obertura de la casa de família El Ce-
nacle i el seu creixement i, finalment, 
l’obertura de la residència Fontsanta. 
Tot, a base de la combinació entre el 
treball manual i el treball intel·lectual. 
D’aquí que a la comarca al mossèn se’l 
conegués com “el mossèn paleta”.

Mossèn Jordi, coneixedor de l’obra 
de mossèn Josep, continua l’exemple,  
motiu pel qual a la Rectoria de l’Ordal 
hi ha un Centre d’Acollida de Joves amb 
el nom del mossèn. Com els grans per-
sonatges, després de la partida física, 

l’obra continua i les seves gestes es mantenen i creixen. El 
mossèn com a exemple segueix essent, com deia ell, “l’amic 
que sempre tindreu”.

Però allò que celebrem amb joia les dues entitats és que 
mossèn Jordi va donar l’estola i la casulla amb les quals el 
mossèn va ser ordenat.

La casulla està exposada a la capella del Cenacle, mentre 
que l’estola és a la capella de la residència Fontsanta, amb-
dues emmarcades per mossèn Jordi i en llocs d’honor.

L’arribada dels dos obsequis va ser motiu de joia per a tots 
els que vam conèixer i admirar el mossèn. D’aquí aquest ho-
menatge i agraïment a mossèn Raventós i a mossèn Jordi, 
que us fem saber a tots els subiratencs.

informació facilitada per casa de família 
El cenacle i residència fontsanta

El Montcau està d’enhorabona perquè hem estrenat la 
cuina! Ja fa 7 anys que la nova ubicació de l’escola es va 
inaugurar, però encara no s’havia cuinat mai el menú de 
migdia per als nens de l’escola i la llar d’infants. Fins ara, el 
menjar el portava una empresa de càtering.

Aquest any, amb el canvi de model al menjador on una 
empresa externa (Salia) s’encarrega de la gestió (càtering, 
monitoratge i facturació a les famílies) finalment s’ha pogut 
materialitzar el desitjat per molts pares: que el menjar no 
es porti des d’una cuina externa sinó que es cuini dins de 
l’escola. Es una fita molt important, tenint en compte que 
som una escola molt petita on només hi ha 64 alumnes i on 
es queden una mitjana de 35 nens al menjador diàriament.

Des que vam tornar de vacances de Nadal, una cuinera (la De-
melsa) hi treballa des de mig matí perquè els nostres infants 
tinguin un menjar acabat de fer amb cura i professionalitat. 

Durant el passat mes de desembre hem dotat la cuina dels 
estris i equips necessaris que faltaven per poder cuinar.

Volem expressar el nostre agraïment als pares, que han 
aportat amb les quotes de l’AMPA els estalvis suficients, 

a l’Ajuntament, que ha 
treballat en la instal·lació 
i que ens donarà suport 
econòmic per a la compra 
dels equips, al Departa-
ment d’Ensenyament, que 
ja va preveure unes instal-
lacions adequades per po-
der-hi cuinar, a la direcció 
i l’equip docent del centre, 
que ens ha ajudat en el 
procés i, en especial, als 
nens per la bona rebuda 
que ha tingut aquest canvi: 
és meravellós veure’ls les 
cares d’emoció quan se 
serveixen un plat amb sor-
presa i alegria, i més enca-
ra quan tornen els plats completament buits a la cuina.

Sens dubte, una boníssima notícia per a l’escola i per al mu-
nicipi.

informació facilitada per  
l’AmPA del montcau d’ordal
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A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessions 
del ple municipal. 
Podeu consultar les actes completes de les sessions del Ple a l’apartat “Transparència – Acció de govern i 
normativa” del web municipal www.subirats.cat 

SESSiÓ ordinÀriA cElEBrAdA El 25 dE SE-
TEmBrE  dE 2019

1. Aprovar les actes de les sessions plenàries ordinària 
del dia 3 de juliol de 2019, les extraordinàries dels dies 15 
de juny i 26 de juliol i la extraordinària i urgent del dia 21 
d’agost de 2019
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS

2. Aprovar modificació pressupostària 5/2019
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  i ERC-AM I DUES ABS-
TENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT.

3. Adjudicar el contracte del servei de neteja de les depen-
dències 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  i ERC-AM I DUES ABS-
TENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT.

4. Proposar nomenament representants de la corporació 
en òrgans
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  i ERC-AM I DUES ABS-
TENCIONS del grup APS-CUP-AMUNT.

5. Ratificar de l’acord de la jg 04/09/2019 referent a l’apro-
vació inicial del procediment d’ocupació directa d’uns ter-
renys d’ús públic situat al sector del pmu-16 “Casablanca 
oest-accés”
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6. Moció que encapçalen els grups municipals de junts per 
Subirats, PSC i ERC contra el tall de subministrament a fa-
mílies amb deute
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS .

7. Moció que presenta el grup municipal de l’APS-CUP per 
anomenar la plaça de l’Ajuntament  plaça de l’1 d’Octubre
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per assentiment de 
tots els grups municipals.

8. Moció que encapçalen tots els grups municipals, de junts 
per Subirats, PSC, ERC-CAM i APS-CUP-AMUNT per la cons-
trucció d’una rotonda i altres mesures per a la millora de la 
seguretat i el trànsit a l’N-340 a Subirats
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9. Moció d’ERC-AM per afavorir l’autoconsum solar fotovol-
taic i la transició energètica al municipi de Subirats

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

10. Moció d’ERC-AM per canviar el nom de la plaça de l’Ajun-
tament pel de plaça de l’1 d’Octubre
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i no s’aprova per SIS VOTS EN CONTRA, manifestats 
pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP, i CINC VOTS 
A FAVOR, manifestats pels grups d’ERC-AM  i APS-CUP-
AMUNT.

11. Moció d’ERC-AM per la retransmissió en directe de les 
sessions plenàries
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

12.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des de 
la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 419/2019 
Fins al núm. 581/2019 ambdós inclosos
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSiÓ ExTrAordinÀriA i urGEnT cElEBrA-
dA El 16 d’ocTuBrE dE 2019

1.- Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques 
catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS i ERC-AM i TRES ABSTENCI-
ONS dels grups PSC-CP APS-CUP-AMUNT.

Ple municipal
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A Europa

-  El passat dissabte 29 de febrer vam ser a Perpinyà, en l’ac-
te del Consell de la República, per donar suport al nostre 
president legítim, Carles Puigdemont, i als consellers Toni 
Comín i Clara Ponsatí. Un acte on gairebé 200.000 perso-
nes van omplir el Parc de les Exposicions de la capital del 
Roselló, tot i els intents de la Guàrdia Civil espanyola d’es-
trènyer el pas fronterer amb uns controls curiosament 
fora del normal i que van fer que milers de persones no 
poguessin arribar a l’acte. 

El president va dir que potser estaria anys a trepitjar ter-
reny espanyol, però no trigaria gaire a trepitjar terreny ca-
talà, i així ha estat. Com a diputat del Parlament Europeu 
ens va poder acompanyar, juntament amb la resta de con-
sellers, en un acte multitudinari i sense precedents que no 
fa més que confirmar que la unitat d’acció i l’estratègia que 
encapçala el president Puigdemont és la que més preocupa 
l’Estat espanyol.

A catalunya

-  Després de la decisió de la Junta Electoral Central (as-
sessorada per Cs) de retirar l’acta de diputat al president 
Quim Torra, el Ple del Parlament va aprovar una resolució 
el 4 de gener en què rebutjava aquesta decisió i mantenia 
el MH President com a diputat. Però dies més tard ens tro-
bem que des de la mateixa mesa del Parlament de Cata-
lunya es va permetre retirar l’acta de diputat del president 
Quim Torra, una victòria per a aquells qui volen seguir ju-
dicialitzant la política i que creuen que inhabilitant càrrecs 
electes podran fer-nos tirar enrere en el nostre camí cap 
a la construcció d’un estat propi. Potser aquest fet era el 
primer punt del pacte del grup d’Esquerra al Congrés que 
va facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

vegueria Penedès

-  Des de Junts per Subirats, juntament amb els grups de 
Junts per Catalunya del Penedès, hem sol·licitat al Depar-
tament de Vicepresidència que desplegui d’una vegada 
per totes les estructures de la vegueria Penedès, la qual 
va ser aprovada l’any 2017 però que no s’ha dotat d’in-
fraestructures ni de serveis per al seu desplegament. Tot 
el Penedès, i concretament la nostra comarca i municipi, 
necessitem urgentment disposar d’aquestes estructures 
per no haver d’anar a Barcelona per a qualsevol tràmit o 
servei.

A Subirats

-  A nivell municipal, seguim treballant per millorar els ser-
veis per als nostres veïns i veïnes:

-  Segueix en curs l’obra de la travessera de Sant Pau d’Or-
dal, amb gairebé un 70% completat.

-  Ja tenim finalitzada la rotonda tan esperada a la carretera 
de Lavern a Sant Pau, a la qual s’hi haurà d’afegir una se-
gona fase que permeti realitzar el gir cap a l’estació sense 
perill.

-  Continuen les obres d’urbanització de la primera fase de 
l’obra de la plaça de Lavern.

-  Estem en plena transformació digital de l’ajuntament, amb 
la incorporació de noves eines tecnològiques: registre i 
gestor d’expedients electrònic i metodologia de treball co-
muns per a tot el personal.

-  Hem fet front a despeses extraordinàries de més de 
120.000 euros a causa del pas de la borrasca Gloria pel 
nostre municipi, amb actuacions immediates els dies del 
temporal.

- Novetats a les xarxes

Ens podeu seguir al nostre:
Twitter (@juntsxsubirats)
Instagram (juntsxsubirats)
Facebook (@juntspersubirats)
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Sit and talk

Davant la complexa i difícil situació que ha viscut –i viu– 
el nostre país durant els darrers anys (repressió policial, 
judicial, econòmica...) i el que tot això està comportant a 
tantes i tantes persones innocents (presos polítics, exiliats, 
imputats, embargats...) s’obren dues grans opcions que en 
la mesura que no les fem totalment incompatibles creiem 
que ens poden apropar a la desitjada independència del 
nostre país.

La primera opció passaria per aguditzar les contradiccions 
del nacionalisme espanyol, intentant aconseguir la màxima 
inestabilitat del Règim del 78 fins arribar al seu ensorra-
ment i esperar aleshores alguna actuació internacional que 
recolzés la independència de Catalunya.

La direcció d’ERC ha considerat que una segona opció pot 
ser més pràctica i ens pot facilitar l’objectiu final. Es va de-
cidir fer possible –amb la seva abstenció– un govern supo-
sadament progressista a Espanya amb el compromís de fer 
efectiva la tan desitjada taula de diàleg entre els dos go-
verns per parlar de tot (sit and talk). Tots sabem que això no 
és garantia de res, però obre una escletxa, l’única real ara 
mateix. No podem obviar l’alternativa que havia en aquell 
moment a Espanya: possibilitat d’un més que segur govern 
d’insomni (PP, Cs i Vox) .

Posar l’accent en el diàleg i no blocar la política espanyola, 
possiblement atrau vers el moviment independentista un 
nou votant favorable a l’autodeterminació .

Tanmateix caldria mantenir i reforçar al màxim possible la 
unitat d’acció dels partits independentistes per continuar 
governant Catalunya . Amb un compromís ferm que arribés 
més

enllà de les properes eleccions . Sense oblidar-nos de go-
vernar el país i sense oblidar-nos que ens cal una bona ges-
tió del dia a dia , amb uns bons pressupostos com els pro-
posats pel vicepresident Aragonès . Això també ens ajuda a 
guanyar la confiança de la població .

Es cert que aquest intent de centralitat política – no sempre 
ben explicat ni interpretat – pot tenir conseqüències incer-
tes . Un dels objectius fonamentals és atraure nous votants 
a l’independentisme ( estem al voltant del 50 % ) sense re-
nunciar a res , tampoc a la unilateralitat .

 

Els primers nou mesos...

Durant aquest temps hem treballat i presentat diferents 
propostes, i entre aquestes creiem important destacar la 
creació de les comissions informatives: la d’hisenda, la d’ur-
banisme i la de poble. En la sessió extraordinària del ple de 
l’Ajuntament del dia 26/06/2019 es va demanar, juntament 
amb la CUP, a part de la Comissió Especial de Comptes (és 
obligatòria fer-ne una a l’any) poder crear tres comissions 
per tal d’estar més informats i poder participar en els as-
sumptes relacionats amb el dia a dia de l’Ajuntament. Les 
funcions d’aquestes Comissions Informatives seran l’estudi 
i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la de-
cisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, i 
pensem que és una eina molt important de diàleg, de debat 
i d’implicació de tots els regidors en la tasca municipal. El 
23/10/2019 queden aprovades les 3 comissions i el 2 de de-
sembre en queden nomenats els membres, amb un calen-
dari de 7 comissions a l’any.

Plaça 1 d’octubre

La història del canvi de la plaça de l’Ajuntament pel de plaça 
1 d’Octubre també és el reflex del diferent tarannà dels 
grups municipals de Subirats. Era una reivindicació de les 
entitats sobiranistes de Subirats des del 2017 que havia cai-
gut en l’oblit, i només s’havia aconseguit aprovar una moció 
al cap d’un any dels fets d’octubre del 2017. Des d’ERC crè-
iem i creiem que l’1 d’octubre mereixia un lloc molt més 
preeminent en la nostra història nacional i calia deixar-ne 
un llegat o memòria en el lloc més representatiu de la de-
mocràcia, com és la plaça de l’Ajuntament, i vam impulsar 
una moció que vam entrar a l’Ajuntament en el ple del 25 
de setembre del 2019. La nostra sorpresa va ser que Junts 
x Subirats va votar-hi en contra al·legant que volia engegar 
un procés participatiu per saber si era el que realment volia 
la gent. La CUP va retirar la seva moció en veure que s’obria 
un suposat procés de participació ciutadana i, finalment, 
els cupaires es van acabar afegint a la moció d’ERC, que no 
va prosperar pels vots en contra de Junts x Subirats i el vot 
del regidor socialista. Després d’uns mesos es va preparar 
la consulta/enquesta ciutadana, que ha assolit una parti-
cipació de 309 vots, dels quals 114 han votat l’opció que 
nosaltres proposàvem (la segona opció n’ha obtingut 47). 
La representació obtinguda en les últimes eleccions munici-
pals d’ERC (més la CUP, més JuntsxCat, més la reivindicació 
de les entitats ANC i Òmnium) era més que suficient per 
no haver perdut aquests 5 mesos, amb tot el que això ha 
representat (hores de feina, recursos…).

Esperem que ara sí, l’Ajuntament faci el canvi i poguem re-
ivindicar que a Subirats tenim, per fi, la plaça 1 d’Octubre! 
Seguim i seguirem persistint en allò que creiem que el mu-
nicipi necessita.
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No parlem només per l’APS-CUP; pensem que en conjunt 
tenim la sort que l’Ajuntament de Subirats el formen 11 
regidores i regidors amb una actitud constructiva i consci-
ència de municipi. I és des d’aquesta perspectiva que s’ha 
d’entendre que des de l’oposició es demanen espais d’infor-
mació i debat com les comissions informatives i es demani 
també anar més enllà per construir un programa d’actua-
cions municipals, on es dibuixin les inversions, el mante-
niment dels equipaments i els projectes estratègics de la 
legislatura i més enllà. I la resposta no pot ser: “Porteu les 
vostres propostes i mirem d’incloure’n alguna si ens apro-
veu el pressupost”. El tema no és canviar cromos, sinó el 
fet de disposar d’una eina d’acord polític i de municipi que 
orienti les inversions, que sigui d’abast públic i construït des 
de la participació.

Per això, fins a superar les resistències que encara hi ha 
insistirem a:

-  posar en comú els projectes i propostes de tots els grups 
municiapals, acordar un pla d’inversions, manteniment i 
projectes per posar-ho en coneixement i debat participa-
tiu.

-  seguir reforçant la comissió de poble per posar en comú 
tots els temes que afecten directament les persones i en-
titats del municipi.

una rotonda i més

Com a veïns, com a regidors i com a organització hem par-
ticipat (i animem a tothom a fer-ho) de les convocatòries de 
cada dissabte a 2/4 de 10 a l’antiga gasolinera per demanar 
la rotonda de l’N-340 i més aspectes a millorar. Fa temps 
vam incloure la demanda de reduir la velocitat al Pago i es 
va passar de 70 a 50 km/h, però a més de la rotonda hi ha 
altres sortides on cal girar a l’esquerra parant el vehicle al 

mig de la carretera i que també s’haurien de resoldre, i la 
manca d’un pas segur a Cantallops. Sobre la rotonda hi ha 
un avantprojecte del 2016; sobre la resta, ni tan sols això. 
Per tant, entenem que cal anar un pas més enllà i seguir 
visibilitzant aquesta situació  i que es puguin fer les millores 
necessàries per a la seguretat de la carretera.

Temporal Gloria

El temporal Gloria, tot i l’impacte recent, no és ni molt 
menys una novetat al nostre territori. Qualsevol mapa de 
riscos, i en aquest cas d’inundacions, ja contempla situa-
cions que s’hagin pogunt donar cada 25, 50 i 100 anys. El 
que sí que posa de manifest és la fortalesa i les debilitats, i 
ens planteja situacions noves. Per exemple, l’accés a nous 
nuclis, com és el cas de la Muntanya Rodona, que va quedar 
bloquejat per un torrent on no passa pràcticament aigua, o 
el pont de Can Batista que ja no va aguantar un temporal 
més, i moltes altres afectacions. Serà important, doncs, re-
cuperar-nos dels danys però alhora integrar aprenentatges 
i solucions a problemes nous.

Subvencions que es donen o es treuen

En més d’una ocasió hem fet la demanda que, si bé per una 
banda hi ha convenis amb algunes entitats (i en el cas d’es-
ports hi ha alguns criteris i barems), també hi ha una sèrie 
de subvencions que es donen perquè s’han donat sempre o 
perquè ho decideix el regidor o regidora. Subvencions tant 
per a entitats del municipi com de fora. Aquesta situació 
entenem que s’ha de resoldre i cal definir unes bases per 
sol·licitar o atorgar subvencions. Aquesta mesura també 
serveix per protegir les entitats, perquè igual que es donen 
subvencions, també s’ha amenaçat a no donar-ne, censu-
rant l’activitat d’una entitat, tema que ens preocupa i que 
estem seguint perquè no es pugui repetir.

Una oposició que proposa i participa
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Durant els darrers dies del mes de desembre el ple munici-
pal va aprovar el pressupost de l’Ajuntament per a aquest 
any 2020. Un pressupost que ja és plenament vigent i efec-
tiu i que ens permet des del primer dia d’aquest nou any 
disposar dels recursos per poder satisfer les necessitats de 
la ciutadania i donar resposta als problemes i imprevistos 
que pugin sorgir. Ho hem dit moltes vegades: el pressupost 
és la principal eina, la més important i la que condiciona 
gran part de l’acció de govern. I ho hem pogut comprovar 
durant els primers dies d’aquest any. El canvi climàtic és 
una realitat. I poc a poc es va despertant a les nostres cons-
ciències allò que alguns pronosticaven fa uns anys i que ara 
ja conviu amb nosaltres. A finals del mes de gener es va 
manifestar en el nostre municipi, i a tot el país, en forma de 
la borrasca Gloria, deixant al seu pas destrosses en el mo-
biliari urbà, arbres caiguts a la calçada, camins fets malbé, 
etc. Un pas devastador que ens ha deixat una factura que 
segons l’últim recompte ja puja prop dels 110.000€. Afortu-
nadament, i gràcies a la bona salut de què disposa el con-
sistori, podem fer front a aquest important despesa impre-
vista sense que suposi un gran trasbals ni deixem d’atendre 
altres projectes o actuacions que ja tenim en marxa. Això 
no treu que sol·licitem, com ja hem fet, la col·laboració d’al-
tres administracions supramunicipals per mitigar l’impacte 
econòmic que el pas d’aquesta borrasca ha suposat. Apro-
fitarem aquest primer comentari per agrair des d’aques-
tes línies el treball del personal de l’Ajuntament durant els 
dies que va durar aquell episodi climatològic advers i que 
va estar al peu del canó des d’un primer moment i ho van 
donar tot per revertir les incidències que s’anaven produ-
int. Per a un debat futur, més tranquils i conscients, queda 
pendent establir com actuem i ens preparem per a aquests 
fenòmens que amb tota seguretat es repetiran en un futur 
amb una major freqüència.

Que l’Ajuntament gaudeix d’una bona salut financera no 
només es demostra en aquestes situacions, sinó també 

en el compliment del període de pagament a proveïdors 
(l’Ajuntament paga les seves factures abans del 30 dies de 
la seva recepció) o tancant els darrers exercicis en positiu. 
En aquest sentit, durant  els propers dies des del servei 
d’intervenció es tancarà l’exercici 2019. Molt probablement, 
amb les dades que tenim, els números finals faran que es 
tanqui amb un resultat positiu, la qual cosa és important 
per complir amb la legislació actual i també per conèixer 
la xifra definitiva que correspon al romanent de tresoreria. 
Aquest nova injecció de diners ens permetrà disposar d’un 
finançament addicional per a aquest exercici 2020, diners 
que podem aprofitar per incrementar totes aquelles parti-
des del pressupost aprovat que sabíem que no tenien prou 
dotació econòmica i també, amb la recent aprovació al Con-
grés dels Diputats de la regla de despesa, ens permet tenir 
més marge a les administracions locals per a inversions a 
projectes contra la despoblació, medi ambient, educació i 
despeses corrents per al foment de l’ocupació que fins ara 
teníem acotats.

Ara ja fa un dies es va trencar el bloqueig existent per for-
mar un govern a l’Estat. Amb un nou govern progressista, 
obert al diàleg i l’acord. Perquè ara sí, cal una solució a la 
situació política a Catalunya. Ara sí, cal continuar apostant 
per mesures contra l’emergència climàtica, per l’ocupació 
digna, amb unes pensions protegides per sempre i un in-
crement del salari mínim. Perquè és el nostre compromís 
social i no hi ha temps a perdre, cal seguir avançant. Ara 
cal més responsabilitat, ara més generositat i consens, ara 
més confiança, igualtat real i tolerància zero amb la violèn-
cia masclista. Des del PSC de Subirats ho posarem tot de 
la nostra part perquè sigui una realitat. Donem una opor-
tunitat al diàleg i confiem que una solució al conflicte és 
possible.
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Agenda cultural

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

www.subirats.cat

ABRIL
 4 
1a edició rutes de Subirats; 
corre, pedala i camina entre 
vinyes
Hora: 10 h 
Lloc: Estació de tren de Lavern

 5 
vermut electrònic 
Organitza: Ordalencament

 17, 18,19 
festa major de can rossell

 19 
marxa nòrdica 
Organitza: Ordalencament

20
Taller “Alimentació, dietes 
adaptades i activitats per a un 
envelliment saludable”
Hora: 17.30 h
Lloc: Subigran, Ordal 

23
diada de Sant jordi

24, 25, 26
festa major dels casots

25, 26
l’aclarida a la terra del préssec 
d’ordal 
Hora: 10.30 h 
Lloc: Estació de tren de Lavern 

25
Portes obertes a les llars 
d’infants de Subirats 
Hora: d’11 a 13 h 
Lloc: llars d’infants de Lavern, 
Ordal i Sant Pau d’Ordal 

diada en família a l’Escola El 
montcau
Hora: d’11 a 13 h 
Lloc: Escola El Montcau, Ordal 

29
xerrada a càrrec de martí Garcia
Hora: 17 h 
Lloc: Sala de Plens de 
l’Ajuntament, Sant Pau d’Ordal  

30
festa major de can cartró

MAIG
1, 2, 3
festa major de can cartró
festa major petita de lavern

1
Aplec del pa i l’empenta de 
Subirats
Lloc: Castell de Subirats 
Organitza: Associació Castell de 
Subirats 
  
caminada popular Aplec del Pa 
i l’Empenta
Hora: 8.30 h
Lloc: Estació de tren de Lavern 

curs d’escalada
Hora: de 9 a 13 h
Lloc: Castell de Subirats

3
Subirats en flor 
Hora: de 10 a 13 h
Lloc: Estació de tren de Lavern  

6
Ple municipal 
Hora: 19 h 
Lloc: Sala de Plens   
  
17
dia internacional dels museus. 
jornada de portes obertes al 
ciudEB
Hora: de 10.30 a 13 h
Lloc: Centre d’Interpretació 
Última defensa de Barcelona, El 
Pago.
 
Premis castell de Subirats
Hora: 12 h
Lloc: plaça de l’Ajuntament, Sant 
Pau d’Ordal
 
24
festa del medi ambient de 
Subirats 
Hora: de 10.30 a 14.30 h
Lloc: Lavern    
 
30, 31
la collita a la terra del préssec 
d’ordal
Hora: 10.30 h 
Lloc: escultura del préssec 
d’Ordal, Sant Pau d’Ordal 
 

JUNY
Tots els caps de setmana de 
juny, juliol i agost 
mercat del préssec d’ordal  
Hora: de 9 a 14 h 
Lloc: plaça Subirats, Sant Pau 
d’Ordal
   
6
festival EvA. Esperanceta de 
casa Gassia
Hora: 12 h 
Lloc: Torre Ramona 

7
inauguració del 15è mercat del 
préssec d’ordal  
Hora: 11.30 h
Lloc: plaça Subirats, Sant Pau 
d’Ordal  
Organitza: Ajuntament de 
Subirats i Associació de 
Productors del Préssec d’Ordal

concert-vermut amb “la 
fresca”
Hora: 12.30 h Lloc: plaça Subirats, 
Sant Pau d’Ordal

13
festival EvA. Tartarelena
Hora: 22 h 
Lloc: Font Clara, Lavern  
 
26, 27, 28
festa major de lavern

26
Presentació del xviii festival 
música a les vinyes
Hora: 19.30 h
Lloc: Celler Eudald Massana Noya 



T L’entrevistaotSubirats

Enric Garcia Estadella 

Nascut l’any 1937 a Barcelona, 
és vidu de Maria Sarrion López. 
Té una filla, l’Aurora, i dos fills, 
l’Enric i el Ramon i és avi de 
l’Oriol, l’Erlantz, la Berta i el 
Roc.   

La Maria i l’Enric es van fer una casa a 
La Guàrdia després que els fills van ser 
grans i van haver acabat els estudis. Fins 
aleshores havien viscut a Sant Sadurní 
d’Anoia durant cinquanta anys, abans, i 
durant un temps, a Cantallops i quatre 
anys més a Alemanya.

De petit vivia a Barcelona: primer al Clot 
i després a Sant Andreu. 

Devia tenir cinc o sis anys, era temps 
de molta gana. Per davant de casa, al 
barri de Sant Martí de Provençals, hi 
passava el tren. Aleshores passava per 
fora, no per dins del túnel, tot i que ja 
estava fet. Tinc present el seu pas per 
la ciutat carregat de patates i homes 
que canviaven la senyalització ferrovi-
ària per fer-lo parar, mentre trencaven 
alguna fusta dels vagons per fer que 
aquestes caiguessin al continuar el tra-
jecte. Després, pels carrers feien foc i 
la gent se les menjava sense res més.

De petit, algun dia m’escapava de casa 
i me n’anava al rompeolas, a Colom. Hi 
anàvem a buscar musclos, a buscar 
pops… M’agradava bussejar. Bussejant 
també agafàvem rals que les parelles 
hi tiraven per distreure’s.

Recordo la vaga del tramvia. Jo tenia 
disset anys, el van pujar un ral. Hi va 
haver una vaga de les grosses. Què 
fèiem? Fèiem uns ferrets amb dues fal-
ques i els posàvem per on passava el 
tramvia, el tramvia saltava i sortia de 
les vies. I aleshores, cops de roc, i els 
policies ens empaitaven i nosaltres ens 
escapàvem per les clavegueres. 

Amb set anys ja anava a picar pedra 
a la Sagrada Família. Des d’aleshores 
vaig començar a dir que volia ser pale-
ta. El meu avi ja ho havia estat. El meu 
pare no; era guixaire-decorador, feia 

decorats d’escenari amb guix d’escaio-
la. Era un artista. 

Més endavant vaig entrar en una co-
operativa de paletes de Sant Boi de 
Llobregat, començant com a vailet; allà 
vaig aprendre molt. 

Al tornar de la mili (la vaig fer a la Seu 
d’Urgell), a Barcelona no hi havia gens 
de feina i junt amb uns amics decidí-
rem anar a treballar a Alemanya. Des-
prés de quatre anys, al tornar, aviat 
vaig començar amb el Mariano. L’em-
presa es deia Construcciones Ferrer i 
fills, de Sant Sadurní. Era cap de colla. 
Treballava a preu fet. Teníem bones 
eines i anàvem de pressa. Tenia la 
faŀlera de guanyar més i d’acabar al 
més aviat possible la feina que tenia. 
M’agradava, gaudia. 

L’Enric ha fet obres molt rellevants, com 
la sala d’actes de les Caves Rondel, de 
Cervelló, dissenyada per Lluís Bonet Garí, 
deixeble de Gaudí. També va fer algu-
nes reformes a les Caves Codorniu sota 
la direcció de l’arquitecte Bonet. A més 
d’aquesta obra emblemàtica també va 
construir la Confraria del Cava a Tor-
re-Ramona, a Subirats, l’ampliació de 
les caves Juvé i Camps a Sant Sadurní 
d’Anoia, la construcció de les caves Juvé 
i Camps d’Espiells, la Cripta de les Caves 
Agustí Torelló feta amb la tècnica de la 
pedra seca i moltes altres... Cornises, es-
cales, rajoles, voltes de pedra, teulades, 
arcs, naus, cases senceres… Totes elles 
amb segell d’autor.

Un paleta amb un gran domini de la tèc-
nica de construcció i, en especial, de la 
volta catalana i dels arcs. 

Parla amb passió dels anys viscuts fent 
de mestre d’obres. Tota una vida dedica-
da a l’art de la construcció, la de l’Enric. 

Enginy, formació, ambició, gust, treball, 
art, constància... una barreja de quali-
tats esculpides en les construccions que 
ha fet en la seva trajectòria. Un artis-
ta de la construcció, torner de bellesa. 
Home d’idees clares i forjades. Tot un 
mestre dels maons.

L’Enric ens afegeix que ha estat molt es-
portista tota la vida. Li ha agradat molt 
bussejar, esquiar i, sobretot, anar en bi-
cicleta. Encara ara, de tant en tant, va 
amb una d’elèctrica.

Orgullós de tots els seus fills, en parla 
emocionat, amb espurnes als ulls, recor-
dant moments, explicant retalls de vida 
viscuts amb la Maria i els que encara viu 
amb l’Aurora, l’Enric i el Ramon. 

Confraria del CavaCava Agustí Torelló MataCaves Rondel


