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ESPAÑA FRANQUEIG
PAGAT
CARTES

La crisi provocada per la Covid-19 deixa els nostres carrers buits 
 però el nostre paisatge ens anima a pensar que #totsortiràbé.

L’Ajuntament de Subirats treballarà perquè així sigui i 
centrarà els seus esforços per recuperar-nos al més aviat possible. 

Gràcies a tota la ciutadania per demostrar que estem a l’alçada. Junts ho farem possible. 
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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
Coordinació i suport a l’alcaldia / 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 / Habitatge

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,

Primer de tot, us vull enviar una forta  
abraçada a tots aquells que heu viscut la 
pandèmia de prop, en el cas d’un familiar 
o amic proper, o fins i tot la seva pèrdua. 
Us dono molts ànims per continuar i il-
lusionar-vos cada nou dia. Us vull agrair 
l’esforç que ha fet la gent del municipi 
fent mascaretes, mantenint els serveis 
essencials, fent tasques de voluntariat en 
la neteja, garantint el comerç de proximi-
tat (que ha estat una eina indispensable 
per fer un bon confinament), i sobretot a 
tota la ciutadania que ha respectat el con-
finament (en l’inici va ser exemplar, tot i 
que darrerament hi ha hagut un cert re-
laxament) i ha seguit les mesures pel bé 
de tots.

Aquesta pandèmia té dues cares: la sani-
tària –que sembla que de moment l’estem 
superant– i l’econòmica, que avui per avui 
és molt incerta i que demanarà esforços 
per part de tothom.

Com a alcalde –i m’atreveixo a parlar en 
nom de tot el consistori– estem  vivint el 
moment mes difícil i complex de les nos-
tres memòries; segur que algun avi o àvia 
recorda episodis més cruents , però molts 
de nosaltres hem viscut dins un confort col-
lectiu en què l’Estat ens donava moltes res-
postes i no es veia sobrepassat com hem 
vist que passava a l’inici de la pandèmia.

Us escric aquestes ratlles des del confina-
ment de la fase 0. Alguns confiaven amb 
les dades que es donaven de CatSalut, que 
a mitjans de maig es podrien alleugerir les 
mesures. Segur que ningú de nosaltres (o 
potser pocs) es pensava que quan el 13 de 
març es tancaven les escoles seria per a 
tant de temps. Tots teníem al cap la frase: 
“Fins Setmana Santa, segur!”. Però queda 
ja molt lluny, la Setmana Santa, i encara no 
tenim un horitzó clar ni per a l’estiu ni per 
a l’evolució de la pandèmia, ni la incidència 
que tindrà en el futur. Hem vist, però, que 
segurament cal repensar moltes coses, i 
ens ha donat temps per a la reflexió. Qual-
sevol moment de crisi ha d’aportar refle-
xió, idees, mesures i superació.

Davant d’aquesta situació de la Covid-19, 
es podria actuar per excés o per defecte. 
Nosaltres no tenim experiència en aquest 
context, igual que els dirigents que avui 
governen Occident, i hem vist alguna ac-
tuació desafortunada que potser no és 
ara el moment de discutir. Com diuen  a 
castellà, “A toro pasado todos somos Ma-
nolete”, però és cert que l’Ajuntament, da-
vant les dues possibilitats, hem seguit en 
tot moment les instruccions del CatSalut, 

del Departament de Salut, i del CECAT, del 
Departament d’Interior de la  Generalitat 
de Catalunya. Potser algú considera que 
hi ha hagut un excés de precaució en 
l’adopció de les mesures, però davant la 
pandèmia i el risc de les persones hem 
optat per aquest criteri. Criteri que en un 
principi seguirem en els actes municipals 
i en les mesures que prendrem al llarg de 
l’estiu. Disculpeu les molèsties tots aquells 
que hi discrepeu, però estem davant un 
escenari que no coneixem i cal prendre 
totes les mesures. Tenim un municipi on 
la població és força envellida i no volem 
córrer cap risc innecessari.

Aquesta pandèmia ha fet anuŀlar nom-
brosos actes, molts dels quals apareixen 
enumerats en l’agenda d’aquesta revista, 
també perquè prenguem consciència de 
la vitalitat que té el municipi i de la impor-
tància del seu entramat social i cultural. 
Els actes que no es facin s’intentaran re-
programar. Alguns no es podran fer, però 
en cap cas hi ha una voluntat d’estalvi. En 
tot cas, parlarem amb les entitats per re-
conduir aquesta partida pressupostària.

Aquesta Covid-19 s’ha sumat als estralls 
que va ocasionar el temporal Gloria (que 
entre altres coses va fer caure les aletes 
i part del pont de Can Batista) i a la tem-
pesta del 21 d’abril, que a banda d’altres 
desperfectes va ensorrar la meitat de la 
volta del pont de Cal Bou, al torrent de les 
Bruixes. Hem tingut sort, com a municipi, 
de tenir l’economia sanejada, ja que això 
ens permetrà fer front a les actuacions 
d’urgència i emergència, i sobretot suple-
mentar les partides assistencials perquè 
ningú es despengi ni quedi enrere per 
culpa de la pandèmia i els efectes de la 
Covid-19. Us animem, a tots aquells que 
tingueu problemes derivats de la crisi i se 
us faci difícil tirar endavant, que us adre-
ceu als Serveis Socials per mirar de trobar 
solucions i fer més fàcil el moment.

És molt important que prenguem consci-
ència que entre tots hem de lluitar com 
a comunitat per superar aquesta fase de 
la pandèmia, la crisi. També volem ani-
mar, com no pot ser d’una altra manera, 
les empreses, a fi de garantir l’ocupació, a 
continuar confiant en el comerç de proxi-
mitat, a utilitzar tots els serveis d’atenció 
a les persones, a comprar els productes 
locals i a gaudir de la nostra gastronomia 
quan sigui possible, perquè ara, més que 
mai, ells necessiten el nostre suport, i nos-
altres estarem al seu costat.

Ànims! Esperem que tot vagi bé!

Pere Pons i vendrell

Edita:
AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
Regidoria de Comunicació 
comunicacio@subirats.cat

Data d’impressió:
Juny del 2020

Maquetació: 
Publicacions Penedès, SA

Impressió:
Llop-ART, S.C.P.

D.L.: B-25.354-1979
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Organització de l’Ajuntament davant la crisi sanitària
generada per la Covid-19

Des de l’inici de l’estat d’alarma i del confinament de la po-
blació a les seves cases, l’Ajuntament de Subirats va seguir 
treballant amb una nova organització del treball adminis-
tratiu i tècnic tot seguint les mesures imposades i per tal 
de delimitar la mobilitat dels treballadors/es, amb la fina-
litat de reduir al màxim la propagació de la infecció del 
virus.

- organització interna

Des de l’inici del decret d’alarma, es va suspendre l’atenció 
presencial dels serveis d’atenció ciutadana (OAC) i  la realit-
zació de gestions per part dels ciutadans i ciutadanes es va 
fer de manera telemàtica ovia telèfon. Igualment, l’Ajunta-
ment va romandre tancat els dissabtes.

L’horari laboral de tot el personal al servei de l’Ajuntament 
de Subirats, durant els primers quinze dies de l’estat d’alar-
ma, va ser de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres. La 
brigada municipal, a més, va treballar els dissabtes pel matí, 
de forma rotativa, per fer les tasques de neteja i desinfecció 
i el vigilant municipal per desenvolupar tasques de vigilàn-
cia i control del seguiment de les normes durant gairebé un 
mes i mig. El personal administratiu de serveis mínims es va 
organitzar per torns setmanals rotatius i la resta va realitzar 
la seva tasca en la modalitat de teletreball.

Entre mitjans d’abril i primer de maig, tot el personal va tor-
nar al seu horari habitual, tot seguint amb els serveis mí-
nims. L’Ajuntament tancat per gestions presencials i la resta 
de personal teletreballant.

- Gestió equip de govern i caps de l’oposició

Quant als regidors, van seguir gestionant les seves àrees, 
tant presencialment quan va ser imprescindible o teletre-
ballant des de casa.

Les reunions de l’equip de govern, totes de forma telemà-
tica, es feien cada 48 hores, amb l’assistència de personal 
tècnic quan era necessari.

Igualment, i també de manera telemàtica per videoconfe-
rència, es feien reunions setmanals amb els caps de llista 
dels grups de l’oposició per tal que estiguessin informats 
de la situació i de les mesures i acords adoptats per un bon 
funcionament de l’administració, tot i tenir en compte la 
complicada i difícil situació.

- creació del comitè d’Emergència municipal

L’Ajuntament, amb la necessària coordinació davant la si-
tuació i com a administració pública més propera als ciu-
tadans, va constituir el Comitè Municipal d’Emergència per 
emprendre les accions, adoptar les mesures necessàries en 
compliment de les instruccions i recomanacions dictades 
per les autoritats sanitàries i d’altres competents en la ma-
tèria i coordinar els recursos municipals.

Kits de guants i mascaretes per a la gent gran del municipi
i persones amb patologies mèdiques

L’Ajuntament va rebre diverses donacions de guants i mas-
caretes, tant per part d’empreses privades com d’altres ad-
ministracions, a part de fer-ne també alguna compra, amb 
la voluntat de fer-les arribar a la gent gran del municipi i a 
les persones amb alguna patologia mèdica.

Amb aquest material i unes petites instruccions d’ús es van 
fer uns kits que es van distribuir a través dels consultoris 
de Sant Pau, Ordal i Lavern i també de les dues farmàcies 
que tenim al municipi. A més, es van repartir a la cases de 
la gent gran en aquells nuclis on no hi ha cap d’aquests dos 
centres.

Qualsevol persona que va comunicar a l’Ajuntament una 
necessitat d’aquest tipus de material se li va subministrar, i 
se seguirà subministrant.
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Tasques de desinfecció a les residències 
Fontsanta i el Cenacle

Durant tot el període d’estat d’alarma, una de les grans pre-
ocupacions va ser vetllar per les persones grans del nostre 
municipi i els residents i treballadors de  la residència Font-
Santa  (66 persones en total) i la residència “Casa de Família 
El Cenacle” (119 persones en total).

Durant el mes d’abril, per part d’una empresa especialitza-
da i de la Unitat Militar d’Emergència (UME), es van realitzar 
tasques de desinfecció a ambdues residències per evitar el 
contagi i mantenir les garanties de salut.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya va ser l’encarregat de la gestió 
d’aquests treballs, a petició de la sol·licitud de l’Ajuntament,  
canalitzant un requeriment per part de la direcció dels cen-
tres.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair l’atenció re-
buda per part de totes les administracions implicades.

Desperfectes ocasionats per les pluges 
dels dies 18 a 22 d’abril

Entre el 18 i el 22 
d’abril d’enguany 
va ploure en abun-
dància i durant 5 
dies seguits a bona 
part de Catalunya. 
Les estacions me-
teorològiques més 
properes a Subirats, 
situades a Canta-
llops, Sant Pau d’Or-
dal i Sant Sadurní, 
registraren valors 
acumulats d’entre 
98 i 131 litres per 
metre quadrat, és a 
dir, una mitjana de 120 litres per metre quadrat a Subirats. 
El diumenge 19 d’abril va caure una mitjana de 30 litres i el 
dimarts 21 una mitjana de 50 litres. La resta de dies hi va 
haver valors entre 10 i 20 litres per metre quadrat.

Durant la precipitació es van tallar de manera preventiva 
els camins que creuaven torrents i rieres, el quals no s’han 
tornat a obrir fins a la finalització de la pluja i posterior 
neteja de fang o terres acumulades als guals de pas.

Així com va passar amb el temporal Gloria, la precipitació 
ha provocat la caiguda de diversos arbres i esllavissades 
del terreny en camins municipals i equipaments. Es van 
produir esllavissades a l’entrada de Ca l’Avi, vora la parada 
d’autobús, al camí entre la depuradora de Sant Pau i el 
camí del Maset, a la carretera BV-2429, vora el pont del 
ferrocarril i a la plaça dels Casots. La brigada municipal ha 
estat restablint els passos a causa dels arbres i s’ha comp-
tat amb una empresa especialitzada per a la neteja dels 
guals i esllavissades dels camins municipals.

El desperfecte més important ha estat l’esfondrament 
parcial del pont del camí de Can Bou, al seu creuament 
amb el torrent de la Bruixa. La volta de canó de maó que 
sustenta el terraplè del camí s’ha trencat en un punt in-
terior, vora la sortida nord de la conducció del torrent, 
provocant l’esllavissada del talús i voral del camí asfaltat. 
El camí es trobarà totalment tallat al trànsit fins que es 
pugui reparar convenientment.

Malauradament, també s’ha produït l’esllavissada d’una 
altra aleta del pont de Can Batista, amb la diferència que 
és de menor mida que l’anterior, ocasionada pel temporal 
Gloria, i en aquest cas no comporta perill per a la circula-
ció de vehicles i vianants.

Per a l’execució de les obres de reparació als dos ponts 
s’han hagut d’externalitzar i contractar els serveis d’em-
preses especialitzades. El cost estimat de les reparacions 
dels ponts i la neteja de fang i esllavissades als camins és 
de uns 60.000 €. N
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

Comerços en servei a Subirats durant l’Estat d’alarma 

TURISME, COMERÇ I MERCATS

Des de l’aplicació de l’estat d’alarma per contenir el contagi 
del virus de la Covid-19, només van restar oberts els esta-
bliments de productes bàsics com l’alimentació, la neteja o 
la higiene. En aquesta situació, el comerç de proximitat, les 
nostres botigues, van seguir al costat de la ciutadania per 
oferir els seus serveis a la comunitat adaptant-se a la nova 
situació.

En aquesta situació, l’Ajuntament per tal de donar suport al 
petit comerç i a la seva feina,  va crear un espai al web mu-
nicipal on s’informava quins establiments estaven oberts, 
quin tipus de servei donaven i les seves dades de contacte, 
per també facilitar l’organització i gestionar millor les com-
pres de tots els veïns i veïnes. Aquesta informació també es 
va compartir a les xarxes socials i a través del Servei d’infor-
mació per WhatsApp per tal que la seva difusió arribés al 
màxim de gent possible.

Coincidint amb Setmana Santa es va reforçar la comunica-
ció indiciant els canvis d’horari i dies festius dels comerços 
i es va publicar un anunci al setmanari ‘El 3 de vuit’ per re-
forçar i difondre la seva feina i servei en aquests moments 
tan difícils.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair la tasca tan 
important que han dut a terme durant tot aquest temps els 
nostres botiguers i botigueres, garantint cada dia aliments 
frescos, de proximitat, de qualitat i de primera necessitat i 
oferint serveis de venda i de repartiment per poder fer arri-
bar aquests productes de primera necessitat, sobretot, a la 
població més vulnerable com és la gent gran.

Per tant, durant aquests moments tan difícils, més que mai, 
hem de ser agraïts per la voluntat de servei públic dels co-
merços de Subirats.

Reunió amb el sector artístic 
del municipi 

A principis de març, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
de Subirats va programar una reunió amb el sector dels ar-
tistes locals que va tenir lloc a les instal·lacions de l’oficina 
de turisme. L’objectiu de la sessió va ser informar del fu-
lletó promocional l’art i el paisatge a Subirats, la promoció 
dels artistes al nou web de turisme i la col·laboració amb 
l’esdeveniment Subirats Tasta’l. A la trobada va assistir-hi la 
regidora Àngels Pinyol, el tècnic de turisme i diversos artis-
tes. Durant la reunió es van poder explicar diferents aspec-
tes del material promocional i parlar sobre l’esdeveniment. 
Cal agrair la participació dels artistes assistents i les seves 
aportacions.

Oficina de turisme 
tancada per la Covid-19

 

Des de l’estat d’alarma pel Covid19 l’Oficina de Turisme de 
Subirats està tancada al públic però seguim al costat dels vi-
sitants treballant des de casa atenent via telefònica i correu 
electrònic les possibles consultes i peticions, així com man-
tenim activa la comunicació i la promoció de la destinació a 
través de les xarxes socials.
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L’inici del bon temps va ser perfecte per passejar pels camps 
de presseguers i contemplar la bellesa del paisatge en flor 
d’aquests arbres fruiters. 
Des de finals de febrer 
al 13 de març l’oficina de 
turisme va respondre a 
més de 300 peticions de 
diferents parts de Catalu-
nya interessades a visitar 
el municipi per gaudir de 
l’espectacle de la floració. 
Les passejades guiades es 
van fer els dies 1, 7 i 8 de 
març, amb totes les places 
exhaurides. Una quarta 
passejada estava confir-
mada per al 15 de març, 
però ja no es va poder re-
alitzar per l’estat d’alarma 
provocat per la Covid-19. 
El guia de l’Ajuntament va 
acompanyar els grups pels 

camps de presseguers de Sant Pau d’Ordal i amb l’ajuda 
dels productors del Préssec d’Ordal van donar detalls dels 

treballs del camp i les ca-
racterístiques del préssec. 
Al final de la visita es va 
oferir una degustació de 
cava per tastar productes 
locals de la zona. Al mateix 
temps, l’oficina de turisme 
va lliurar la informació per 
iniciar les passejades per 
lliure des de l’estació de 
tren de Lavern agafant la 
ruta del mirador, recorre-
gut que van fer les perso-
nes que no van poder afe-
gir-se a les visites guiades. 
Moltes persones, després 
de la passejada, van apro-
fitar per quedar-se  a dinar 
als restaurants del muni-
cipi. 

Èxit de públic a les passejades 
en temps de floració a Subirats

Ajornament del Subirats en Flor 

Malauradament, la 17a edició de Subirats en Flor, la Festa 
de la primavera, no s’ha pogut celebrar, i la tradicional en-
trega de flors ha quedat suspesa a causa de l’estat d’alarma 
de la Covid-19.

Tot i així, es va preparar un vídeo molt emotiu amb un recull 
d’imatges de les anteriors edicions amb l’objectiu d’agrair 

als veïns i veïnes tot el suport mostrat durant les darreres 
edicions. El vídeo Subirats en Flor 2020 es pot veure a tra-
vés del canal de YouTube de l’Ajuntament de Subirats.

El vídeo ha estat creat per Ferran Planas. El podeu veure a: 
https://www.youtube.com/watch?v=TlJQGjUhnpk
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S'ajorna el Festival Música a les vinyes
 

Turisme de Subirats participa 
en la reunió del sector
turístic del Penedès

L’Ajuntament de Subirats, a través de l’àrea de Turisme, 
va participar en la videotrucada organitzada pel Consorci 
de Promoció Turística Penedès adreçada als Ajuntaments, 
Consells Comarcals i altres entitats consorciades amb la 
voluntat d’escoltar propostes, inquietuds, suggeriments i 
compartir mesures i informacions d’interès a causa de la si-
tuació sanitària, econòmica i social creada per la pandèmia 
de la Covid-19.

Reunió online del Consell Municipal de Turisme

Formació Biosphere
online

L’Oficina de turisme de Subirats va participar en la forma-
ció online per comarques del segell Biosphere que es va 
fer a l’Alt Penedès en el mes d’abril. La sessió va servir per 
explicar les novetatsi accions per la renovació del segell Bi-
osphere: canvi climàtic, medi ambient, social, economia i 
cultura. També es va parlar d’algunes modificacions en els 
manuals i de les novetats a la plataforma digital.

Subirats prepara una nova temporada del
Mercat del Préssec d’Ordal 

El Mercat de venda no sedentària del préssec d’Ordal s’obri-
rà els mesos de juny, juliol i agost com a activitat permesa 
i amb les condicions de seguretat, autoprotecció i distan-
ciament social segons Sanitat creada per la pandèmia de 
la Covid-19. L’espai del mercat tindrà canvis respecte a les 
edicions anteriors i enguany no es farà el tradicional ma-
ridatge de préssec i cava. En canvi, els cellers participants 
podran vendre el seu producte al públic final. La inaugu-
ració d’enguany serà virtual per les xarxes socials i els pro-
tagonistes seran els productors i les parades de préssec. 
En relació amb la campanya de comunicació es treballa en 
publicitat centrada en mitjans de comunicació digitals i xar-
xes socials.

La 18a edició del Festival Música a les vinyes, 
que s’havia de celebrar els dies 18 i 25 de ju-
liol, s’ha ajornat fins l’any vinent, igual, evi-
dentment, que la seva inauguració, prevista 
per al dia 26 de juny. El motiu de la cancel-
lació és no poder garantir les mesures de 
seguretat, distanciament social i d’higiene 

necessàries durant els concerts i el maridatge 
final després de les actuacions. L’Ajuntament 

de Subirats té la voluntat de mantenir el ma-
teix cartell d’artistes, actuacions musicals 
i emplaçament del concert d’inauguració 
d’enguany per a l’edició del 2021.

L’Ajuntament de Subirats, a través dela Regidoria de Tu-
risme, va programar una videoconferència a principis de 
maig amb els membres del Consell Municipal de Turisme 
de Subirats ambl’objectiu d’escoltar els diferents sectors re-
lacionats amb el turisme i conèixer la situació real del teixit 
turístic i les empreses del municipi. Es van tractar temes 
relacionats amb la Covid-19 i els seus efectes en l’àmbit sa-

nitari, econòmic i social. Durant la reunió online es va donar 
veu als diferents agents que van compartir suggeriments, 
dubtes i inquietuds. Per fer-ho més extensiu es va convidar 
a participar-hi a l’empresa Bikemotions, la qual gestiona el 
centre de lloguer de bicicletes, situat a la mateixa estació 
de tren.
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Nexes, servei a empreses i emprenedors
L’Ajuntament de Subirats ofereix, en 
conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia, un catàleg de serveis 
orientats a empreses i emprenedors a 
través del Centre de Serveis a les Em-
preses Nexes, que té com a objectiu 
impulsar i donar suport a la iniciativa 
emprenedora i al teixit empresarial.

Treballem per crear nexes empresa-
rials i enfortir el teixit productiu del 
nostre entorn, oferint serveis per a la 
creació, la consolidació i el creixement 
de noves empreses i de les ja existents 
per fomentar la competitivitat. L’abast 
d’aquest servei va més enllà del muni-
cipi de Sant Sadurní, en virtut d’acords 
amb l’Ajuntament de Subirats, i d’al-
tres municipis del Penedès Nord, 
el catàleg de serveis del CSE Nexes, 
s’adreça també a emprenedors i empreses d’aquesta de-
marcació.

Amb motiu de la situació d’excepcionalitat que estem vivint 
derivada del coronavirus Covid-19 habilitem nous contin-
guts a la web www.santsadurni.cat/nexes amb informació 
actualitzada i oficial, de totes les administracions públiques 
en l’àmbit econòmic i laboral, que siguin d’utilitat i d’interès 
per a empreses, autònoms, emprenedors i ocupació.

Volem informar que el Servei de Promoció Econòmica con-
tinua totalment operatiu de forma telemàtica i estem a la 
vostra disposició:

- Per telèfon, 931 185 19 en horari de 9 a 13.30 h

- Per correu electrònic, promeco@santsadurni.cat

- Twitter, https://twitter.com/nexes_penedes 

Vols rebre setmanalment les ofertes de feina
del Penedès i Garraf?

A la nostra pàgina web trobareu informació actualitzada 
sobre: 

- Formació i consultes online

- Normativa legal actualitzada de la Covid-19

- Informació de les normes, tràmits i ajuts

- Mesures d’àmbit jurídic i fiscal

- Mesures econòmiques i financeres

- Mesures d’àmbit de producció i prestació de serveis

- Mesures organitzatives i de recursos humans

- Mesures d’interès general

informació facilitada per
centre de Serveis a les Empreses nexes

L’Ajuntament de Subirats treballa en col·laboració amb el 
SIAJ,el Servei d’Informació i Assessorament per a Joves de 
l’Alt Penedès, per fer difusió de les ofertes de feina de la 
zona del Penedès i Garraf.

Setmanalment s’envien, per correu electrònic, el recull de 
les ofertes que es publiquen als mitjans de comunicació i a 
la Xarxa Xaloc (Xarxa Local d’Ocupació) entre d’altres.

Si vols rebre aquest correu setmanal només cal que et 
donis d’alta a https://subirats.cat/ofertesdefeina

En aquest moment hi ha gairebé 200 persones inscrites al 
servei.
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L’Ajuntament de Subirats i el Grup CASSA pacten ajuts 
per ajornar el pagament de les factures d’aigua 

a autònoms i petita i mitjana empresa

SERVEIS I MANTENIMENT

Els efectes de la crisi sanitària es transmeten directament 
a l’economia i causen importants efectes tant a l’activitat 
productiva com a la demanda i benestar de la ciutadania.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, contemplava 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front 
a aquesta conjuntura, amb l’objectiu de protegir la salut 
i seguretat de la ciutadania i contenir la progressió de la 
malaltia.

La implantació d’aquestes mesures ha comportat un im-
pacte econòmic significatiu en determinades empreses i 
sectors de l’economia, particularment, sobre les petites i 
mitjanes empreses, així com sobre els treballadors autò-
noms.

Davant circumstàncies com les que ara vivim és quan es 
posa de manifest la importància d’establir mecanismes 
que ajudin a fer front a aquesta situació excepcional.

Per això, i a la vista que els ajuts referits no afectaran la 
tarifa de preus de l’aigua, l’Ajuntament de Subirats ha ac-
ceptat la proposta formulada pel Grup CASSA d’establir 
uns ajuts per contribuir de forma decidida, donant suport 
a través d’una iniciativa adreçada a petites i mitjanes em-
preses i als treballadors autònoms. 

L’ajut contempla dues línies d’actuació:
•  Per una banda, la congelació de les factures emeses 

mentre sigui vigent l’estat d’alarma. 
•  Per una altra, l’establiment d’un pla personalitzat de fi-

nançament de les esmentades factures, sense interes-
sos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 
6 mesos.

Per a l’atorgament de l’ajuda es posarà a disposició dels 
interessats un servei personalitzat d’atenció.

BASES d’APlicAciÓ dE l’AjudA A PETiTES i miTjAnES 
EmPrESES i TrEBAllAdorS AuTÒnomS – covid-19
L’ajuda de CASSA està dirigida a:
•  Petites i mitjanes empreses, és a dir, que ocupin menys 

de 50 persones i el volum de negoci anual de les quals 
no superi els 8 M€

•  Treballadors autònoms.

L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures 
de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de 
l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com 
a conseqüència de la crisi sanitària derivada del Covid-19 
i el seu posterior finançament sense interessos un cop 
aquest finalitzi i fins a un període màxim de 6 mesos.

Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part de 
CASSA, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.

rEQuiSiTS d’oBTEnciÓ dE l’AjudA
Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents re-
quisits:
a) Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius se-
güents: petites i mitjanes empreses i/o treballador autò-
nom.
b) El perceptor ha de ser el titular del contracte de sub-
ministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial pel 
qual es demana l’ajuda. El contracte amb CASSA ha d’estar 
en vigor i ha de disposar d’un comptador individual.

Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alar-
ma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre 
que no es doni cap de les següents circumstàncies:
•  Hi hagi un canvi de titularitat.
•  Hi hagi un canvi d’ús del contracte de subministrament i 

deixi de ser d’ús comercial/industrial.

cAnAlS PEr A lA concESSiÓ dE l’AjudA
Per acreditar la pertinença a un dels col·lectius destinata-
ris de l’ajuda s’ha d’enviar un correu electrònic a ajudapi-
mes@cassa.es
També posem a disposició un servei d’atenció telefònica 
exclusiu (laborables, de 8 a 15 h): 680 595 332.

S’informa que CASSA, durant la vigència de l’atorgament 
de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el 
dret a demanar informació addicional per verificar el con-
tingut de les declaracions responsables relatives a pimes.

Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la 
pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si CASSA 
en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de 
correu electrònic que s’hagi facilitat.

Ús del pou de la Fontsanta
El passat mes de maig es va formalitzar un contracte pri-
vat, per 30 anys, entre l’Ajuntament de Subirats i la parrò-
quia de Sant Pere de Subirats per la cessió d’ús temporal 
del pou de la Fontsanta, que substitueix l’anterior conveni 
signat entre les dues parts l’any 2001, que havia quedat 
obsolet i inadequat. Aquest contracte permet l’extracció 
d’aigua del pou de la Fontsanta, propietat de la parròquia 

de Sant Pere de Subirats i ubicat a prop de la Torre Ramo-
na, pel servei municipal d’aigua de Subirats per a la seva 
distribució per la xarxa pública, i estableix les pertinents 
condicions per fer-ne ús.

Des d’aquí volem agrair la tasca realitzada per l’anterior 
regidor de Serveis, el senyor Llorenç Ros.
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Instal·lació de mampares a l’OAC 
i als consultoris mèdics 

Arran de les diferents directrius que s’han anat rebent de 
les autoritats competents en matèria de salut i prevenció 
contra el contagi per la Covid-19 i amb l’objectiu de donar 
compliment al que disposa l’article 4 “Identificació i ava-
luació de riscos” del RD 664/1997 de 12 de maig, sobre 
exposició a agents biològics a la feina per al personal 
d’aquest ajuntament, es va contractar el subministrament 
i col·locació de mampares de metacrilat als punts més vul-
nerables identificats pels serveis tècnics municipals.

Concretament, s’han col·locat mampares als dos mos-
tradors d’atenció al públic de l’ajuntament (planta baixa i 
primer pis) i als mostradors dels consultoris de Sant Pau 
d’Ordal i Lavern.

El cost d’aquesta actuació ha estat de 1.660,73€. 

La fibra d’alta velocitat ha arribat pràcticament 
a tot el municipi de Subirats

Treballs de neteja i desinfecció
Davant la situació extraordinària que hem estat vivint i 
després de la declaració d’estat d’alarma del passat dis-
sabte 14 de març, s’han estat prenent mesures a tots els 
nivells per tal de disminuir el risc de contagi.

Com a mesura de prevenció per a l’eliminació de la càrre-
ga viral en espais públics es va iniciar una gran acció per 
desinfectar els carrers i zones més concorregudes o sen-
sibles del municipi. Concretament, mitjançant un camió 
d’aigualeig de l’empresa ASCAN es va realitzar la desinfec-
ció setmanal llançant aigua amb desinfectant i prioritzant 
aquelles zones més pròximes als consultoris mèdics, les 
escoles, la farmàcia, els comerços, les esglésies i la resi-
dència de gent gran, ja que són les que tenien una major 
afluència de persones. Aquesta acció de neteja de carrers 
es va completar gràcies a l’ajuda de l’ADF, que va realitzar 
tasques de desinfecció a tot el municipi amb els seus ve-
hicles. Aprofitem per agrair-los la tasca feta.

Així mateix, també es van desinfectar tots els contenidors 
del municipi mitjançant l’aplicació de líquid desinfectant 
a pressió a tots ells. La brigada municipal i l’empresa de 

recollida de la brossa (ASCAN) han estat les encarregades 
de dur a terme aquestes actuacions.

La brigada municipal va complementar aquestes tasques 
en altres zones sensibles on calia realitzar el tractament 
de manera manual (places, mobiliari públic...), per tal d’as-
segurar una correcta desinfecció a tot el municipi. Aques-
ta acció preventiva es va dur a terme amb aigua i desinfec-
tant i se seguirà fent, pràcticament cada dia, mentre duri 
l’estat d’alarma per la Covid-19. 

L’operador comarcal XTA (Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives) ha completat el desplegament de la xarxa de 
fibra òptica, des de principis del mes de maig als nuclis de 
Can Rossell i urbanització Can Rossell, i des de la meitat de 
maig al barri de Sant Joan i El Rebato, de manera que els 
residents en aquests nuclis que ho desitgin ja poden con-
tractar-li la connexió i servei corresponent. Així mateix, es 
preveu completar Ca l’Avi a finals de maig, de manera que 
per la primera quinzena de juny també podran contractar la 
connexió de fibra i el servei que desitgin. Amb aquests des-
plegaments que mancaven, pràcticament tot el municipi de 
Subirats ja es pot connectar a la fibra d’alta velocitat i con-
tractar-ne el servei.

Per obtenir informació sobre els serveis disponibles (inter-
net d’alta velocitat amb fibra òptica, telefonia mòbil, etc.) i 
les corresponents modalitats de tarifes d’abonament, us heu 
d’adreçar a l’operador de referència, en dies laborables, de 9 
a 14 i de 16 a 19 h.

XTA
Carrer Pedraforca, 8 – Polígon de La Teuleria
08792 La Granada
Telèfon: 93 897 52 00
Correu electrònic: info@xta.cat
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Obres de la travessera 
de Sant Pau d’Ordal

A causa de les mesures que va caldre adoptar per pre-
venir els contagis de la Covid-19, el divendres dia 20 de 
març es van suspendre les obres de reurbanització de 
la travessera de Sant Pau d’Ordal. A l’àmbit afectat per 
l’obra es van disposar les mesures de seguretat neces-
sàries.

Aquestes obres es van veure ja afectades a la tardor per 
episodis de pluges i després pel temporal Gloria, que 
juntament amb la suspensió pel Covid-19 esmentada, 
han endarrerit els treballs.

El dia 27 d’abril es van reiniciar els treballs als carrers del 
Nord, Catalunya i Sant Pere. En aquests carrers ja s’havia 
treballat en les instaŀlacions d’aigua i de clavegueram, i 
ara s’està fent un treball de pavimentació consistent en 
la coŀlocació de llambordes als laterals dels carrers i una 
zona central d’asfalt imprès.

Obres de la plaça Nova de Lavern
El dia 20 de març passat es van suspendre les obres d’ur-
banització de la plaça Nova de Lavern i vials adjacents a 
causa de les mesures per prevenir contagis per la Covid-19.  
A aquest fet cal afegir-hi els episodis de pluges de la tardor 
i el temporal Gloria, ja que, tenint en compte que aquestes 
obres tenen lloc sobre terrenys argilosos que retenen l’ai-
gua, han contribuït a l’endarreriment dels treballs. 

Les obres van poder reiniciar-se el dia 4 de maig amb la 
continuació de la construcció dels murs de sosteniment de 
les diferents plataformes que formen els desnivells entre 
la continuació de l’avinguda de la Zona Esportiva i el nou 
carrer, i el nivell de la plaça.

Les obres de la plaça de Lavern es van dividir en tres fases 
per poder executar-les sense una càrrega excessiva a les 
partides del pressupost municipal. Aquestes consisteixen 
en una primera fase que recull el conjunt de les actuacions 
més importants (murs, escenari, pista, arbrat, instaŀlaci-
ons) i que és la part que s’està executant; una segona fase 
de continuació de l’avinguda de la Zona Esportiva i carrer 
adjacent, i una tercera de condicionament de la zona de 
jocs infantils. 

Aquesta tercera necessita uns treballs específics molt vin-
culats a les instaŀlacions de joc (condicionament de talus-
sos de formigó, rampes, jocs), motiu pel qual s’ha decidit 
que sigui una empresa especialitzada en aquests temes 
la que executi els treballs. A aquest efecte s’ha demanat 
pressupost a quatre empreses acreditades i una oferta de 
millores de les instaŀlacions. Una vegada escollida la pro-
posta més idònia es procedirà a l’execució d’aquesta part 
de la plaça.

Pla parcial urbanístic 
eixample de Lavern

Per tal de donar resposta a les al·legacions presentades 
al projecte d’ordenació del sector “Eixample de Lavern”, 
en què es considerava que contemplava un creixement 
excessiu del nucli i que es plantejava una ordenació no su-
ficientment adaptada a les característiques del nucli urbà 
existent, l’Ajuntament ha contractat els serveis d’un arqui-
tecte urbanista per a la redacció d’una nova proposta.

La finalitat de la nova ordenació és la de reduir l’àmbit 
de l’actuació, cosa que comporta també la reducció del 
nombre d’habitatges, el plantejament d’una estructura 
de continuïtat de la trama urbana existent (enllaçant-la 
amb el barri de Ca l’Almirall) i la inclusió de criteris de 
sostenibilitat en el desenvolupament de les instal·lacions 
urbanes i en les edificacions.
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Obres de reurbanització de la travessera de Can Cartró

Les obres de la travessera de Can Cartró que tenia pre-
vist dur a terme la Diputació de Barcelona havien d’inici-
ar-se a principis d’any, però aquest organisme, d’acord 
també amb l’Ajuntament, va decidir ajornar-les fins a rea-
litzar un assaig del terreny a la zona més propera al talús 
de terres de davant del carrer Sant Josep, números 38 a 
46. En aquest tram de carretera ja s’havien detectat pro-
blemes al terreny que es manifestaven en esquerdes en 
algun edifici i en el talús i s’havia previst de fer una llosa 
armada en tot el tram. Tanmateix, abans de procedir a 
realitzar aquesta actuació s’ha preferit conèixer millor la 
naturalesa i estructura del terreny per adoptar la solució 
més adequada. 

Una vegada obtinguts els resultats dels assaigs i introdu-
ïdes les modificacions al projecte, es procedirà a l’execu-
ció de les obres. 

Centre recreatiu de Can Cartró
L’any 2016 es va redactar un avantprojecte d’intervenció 
al Centre Recreatiu de Can Cartró arran d’uns problemes 
d’estabilitat que s’havien detectat a l’edifici. Davant del 
perill d’esfondrament total o parcial es va decidir de tan-
car la part de la sala i l’escenari. El motiu era justificat, ja 
que una part del fals sostre de la sala va caure fa pocs 
mesos.  

Per poder fer els arranjaments oportuns es va contac-
tar amb els representants de l’entitat, amb la sorpresa 
que, al consultar una còpia de la inscripció registral, es va 
veure que hi figura com a propietari l’Estat.

Davant d’aquesta circumstància, l’Ajuntament ha inici-
at una ordre d’execució en la qual s’insten els possibles 
propietaris (Centre Recreatiu de Can Cartró o l’Estat) a 
executar les obres de consolidació i condicionament ne-

cessàries. En cas que cap d’aquestes entitats no les exe-
cutin i davant del perill d’esfondrament, l’Ajuntament té 
potestat per fer les intervencions necessàries amb càrrec 
al propietari.

Concurs idees de la zona esportiva d’Ordal

Tal com ja es va informar a 
l’anterior revista, en la reu-
nió que va tenir lloc el 14 de 
desembre passat al local de 
l’Ateneu d’Ordal es va decidir 
convocar un concurs per a la 
ordenació de la zona esporti-
va d’Ordal. 

La finalitat d’aquest concurs 
és el d’ordenar tots els ter-
renys qualificats de zona 
d’equipaments i que actu-
alment estan ocupats per 
la pista coberta i la piscina, 
plantejant un possible canvi 
d’emplaçament d’aquesta i la 
implantació de noves instal·lacions, zones d’aparcament, 
espais de jocs, circuits d’esbarjo i recorreguts interiors, 

així com la relació d’aquesta 
gran àrea amb la resta del 
poble.

Les bases del concurs, actual-
ment en procés de redacció, 
preveuen que pugui partici-
par qualsevol professional 
o equip en la redacció d’una 
proposta o idea per a la orde-
nació. De les propostes pre-
sentades un jurat en triarà 
quatre, les quals hauran de 
presentar un avantprojecte 
d’ordenació del sector, d’en-
tre els quals el mateix jurat 
escollirà la proposta guanya-

dora. Aquesta servirà de base per a la redacció del pro-
jecte d’ordenació.
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Àrea de territori

Projecte d’urbanització del 
carrer Pau Ayxelà d’Ordal

Projecte d’urbanització 
de la primera fase de 

Casablanca Sud

Una vegada aprovat el projecte de urbanització de la pri-
mera fase de la Urbanització Casablanca Sud, diferents 
veïns del nucli van al·legar, entre d’altres temes, que el 
projecte podia tenir un cost inferior si es conservava part 
de la urbanització ja executada. 

Davant d’aquesta demanda els tècnics de l’ajuntament, 
juntament amb l’equip redactor del projecte, estan estu-
diant aquesta possibilitat.

L’Ajuntament va encarregar a un tècnic extern la redacció 
del projecte d’urbanització d’un tram del carrer Pau Ayxe-
là d’Ordal. El projecte preveu la urbanització d’un tram 
d’aquest carrer amb voreres d’1,50 metres d’amplària a 
cada costat i calçada de 7 metres, amb zona d’aparca-
ment. A la vorera del costat sud es contempla una filera 
d’arbrat. Al tram que limita amb la zona esportiva es pre-
veu la formació d’un mur d’escullera i integrar la vorera 
(que no es preveu executar ara sinó més endavant) als 
terrenys de l’equipament esportiu.

El finançament es farà a través de contribucions especi-
als dels veïns afectats i d’aportació municipal.

Reobertura del camí de 
Can Batista a Sant Pere de Lavern

El camí de Can Batista a Sant Pere de Lavern es va reobrir 
a la normal circulació de vehicles i vianants el passat mes 
d’abril.

Com a resultat de la reparació de l’aleta esfondrada du-
rant el temporal Gloria de finals de gener d’enguany, el 
pont ha guanyat uns metres d’amplada addicionals. S’ha 
desbrossat tot l’entorn, cosa que permet una visió més 
àmplia del lloc i un augment de la seguretat del pas.

S’ha canviat la biona metàl·lica que hi havia per una tanca 
revestida de fusta apta per al trànsit de vehicles, que s’ha 
col·locat a banda i banda del pont.

Durant les pluges de finals d’abril es va produir l’esllavis-
sada de l’aleta simètricament oposada a la que s’havia 
reparat a causa del temporal Gloria. Afortunadament, 
l’aleta és de menors dimensions que l’anterior, quant a 
alçada i amplada, i per les característiques del pont no 
impedeix que es pugui utilitzar normalment per circu-
lar-hi per damunt.

La reparació es realitzarà de manera urgent i el seu cost 
és d’uns 23.500 €.
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Resum d’actuacions durant l’estat d’alarma – Covid-19

Manteniment de la franja contra incendis 
de la urbanització Casablanca

La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i molt 
aclarida una franja al voltant de totes les edificacions situ-
ades a menys de 500 metres de zona forestal. Es tracta de 
tenir una franja de protecció perimetral de com a mínim 25 
metres d’amplada amb la vegetació arbòria reduïda i l’es-
trat arbustiu esbrossat. 

És per aquest motiu que periòdicament, cada 2 o 3 anys, 
per part de l’Ajuntament de Subirats es va realitzant el man-
teniment de les diferents franges que tenim al municipi. 

Concretament, enguany es realitza el manteniment de la 
franja de protecció contra incendis de la urbanització Ca-
sablanca.

El cost total és d’uns 25.800 euros, i el finançament d’aques-
ta actuació es realitza majoritàriament amb fons propis de 
l’Ajuntament. S’ha demanat una subvenció de 7.000€ a la Ge-
neralitat. S’han contractat els treballs a una empresa especia-
litzada en treballs forestals, i la direcció facultativa i coordina-
ció de seguretat i salut a una consultoria tècnica d’enginyeria. 

Els passats mesos de març i abril han estat complicats a 
causa de l’estat d’alarma sanitària causat per la Covid-19.

Hi ha hagut diversos serveis que s’han vist afectats per les 
restriccions imposades. A continuació es fa un breu resum 
d’aquestes afectacions i els serveis que sí que han estat re-
alitzats.

AfEcTAcionS:

-  Anul·lació del servei de recollida de voluminosos durant 
l’estat d’alarma.

- Tancament de la deixalleria municipal. 
-  Reobertura limitada de la deixalleria municipal (només per 

donar servei a comerços i autònoms que estan treballant)

AccionS i SErvEiS rEAliTZATS:

- Servei de recollida de brossa de totes les fraccions.
- Recollida programada de fracció vegetal (empresa ASCAN).

-  Desinfecció exterior i interior periòdica dels contenidors 
del municipi (brigada municipal i ASCAN).

-  Desinfecció periòdica dels carrers del municipi (brigada 
municipal, ADF i ASCAN).

-  Recollida de desbordaments i abandonaments al voltant 
de contenidors (brigada i ASCAN).

Així mateix, cal destacar que durant el temps que s’ha allar-
gat l’estat d’alerta s’ha detectat una pujada important de la 
quantitat de residus recollits, sobretot de rebuig, així com 
una menor separació dels residus. També hi ha hagut un 
increment d’abandonaments de residus en llocs no autorit-
zats o fora dels contenidors. 

En aquest sentit, voldríem aprofitar per recordar que una 
correcta gestió i separació de residus domèstics és molt 
important (cada cosa ha d’anar al seu contenidor correspo-
nent), i que l’abocament de residus fora dels contenidors és 
un fet sancionable que perjudica tothom.



16

H
IS

E
N

D
A

HISENDA

L’Ajuntament aprova la modificació del calendari fiscal

Àrea de serveis generals

El 14 de març el Govern de l’Estat va decretar l’estat d’alarma davant la situació generada pel coronavirus Covid-19.

A partir d’aleshores, l’Ajuntament es va centrar, durant els primers dies, a adoptar i traslladar als veïns i veïnes les mesures 
preventives i sanitàries d’obligat compliment.

Un cop passats aquests primers dies i a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, l’Ajuntament 
de Subirats va aprovar un paquet de mesures econòmiques i fiscals per mitigar els efectes de la Covid-19 en el teixit em-
presarial, en l’àmbit laboral i en el conjunt de la ciutadania.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va adoptar inicialment una sèrie de mesures respecte de la 
recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic del municipi de Subirats i l’Ajuntament va voler modificar 
també altres dates del calendari fiscal aprovat per a l’exercici 2020 amb la finalitat de facilitar al màxim als contribuents el 
pagament dels tributs locals.

Posteriorment, i en vista que la situació d’emergència s’allargava, es van realitzar noves modificacions al calendari fiscal, 
que queda de la següent manera:

Amb la modificació del calendari fiscal es vol alleugerir la càrrega econòmica a què han de fer front els comerços i famílies, 
a conseqüència d’una situació excepcional que genera incertesa i preocupació.

concEPTE PErÍodE

Impost de Circulació (ITVM) Del 02/03 al 02/06

Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09

Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció – Domiciliat El 01/09

Impost sobre béns immobles urbans  2a fracció – Domiciliat El 01/12

Impost béns immobles rústics Del 04/09 al 05/11

Impost béns rústics construïts Del 04/09 al 05/11

Taxa de gestió residus domèstics (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09

Taxa de gestió residus domèstics 1a fracció – Domiciliat El 01/09

Taxa de gestió residus domèstics 2a fracció – Domiciliat El 01/12

Taxa de gestió residus comercials (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09

Taxa de gestió residus comercials 1a fracció – Domiciliat El 01/09

Taxa de gestió residus comercials 2a fracció – Domiciliat El 01/12

Taxa cementiri municipal Del 02/06 al 03/08

Impost béns immobles característiques especials Del 02/06 al 03/08

Impost sobre activitats econòmiques Del 18/09 al 18/11

Taxa Senyalització Establiments Comercials Del 02/06 al 03/08



17

juny 202085

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

COMUNICACIÓ

El passat mes d’abril, du-
rant els dies d’alarma, es 
va emetre un programa 
especial a PenedèsFM 
(ràdio municipal de Subi-
rats), conduït per Jordi 
Teru. Inicialment es va dur 
a terme en dies intercalats, 
però va passar a ser diari, 
de dilluns a diumenge. El 
programa va comptar amb 
la col·laboració del Centre 
d’Estudis de Subirats, la 
companyia de teatre En 
Obres, Lluís Capellades, 
Neus Sendra, Ferran Pla-
nas, Nil Piris i l’Ajuntament 
de Subirats.

Aquest espai pretenia ser 
un punt de trobada i des-
connexió, entreteniment i 
informació municipal per 
als veïns i veïnes de Subi-
rats, la participació dels 
quals va ser molt important. Els oients hi van prendre part 
enviant àudios de veu a través de WhatsApp, fent peticions 
musicals, enviant missatges especials a persones que feia 
dies que no veien o trobaven a faltar, explicant què feien a 
casa o aportant un xic d’alegria i optimisme. 

El millor camí per resumir l’essència d’aquells dies es troba 
en les paraules dels oients:

Vaig conèixer PenedèsFM –Subirats mitjançant la meva ger-
mana Carme, que estiueja a Sant Pere de Riudebitlles. Em va 
trucar i em va dir: “Si vols passar una bona estona, escolta 
PenedèsFM, que aquests dies de confinament fan un programa 
molt bonic i et distrauràs”. Així ho vaig fer, i vaig poder conèixer 
el Jordi Teru, un jove molt simpàtic, que ens va posar les can-
çons que li demanàvem i que ens permetia dedicar-les a qui 
volguéssim. Em va fer passar uns matins molt distrets, durant 
els quals se’m va fer més lleugera la pena de no poder veure 
els meus nets. Llàstima que el dilluns de Pasqua el programa 
va finalitzar.
Un agraïment a l’Ajuntament de Subirats, que ho va fer pos-
sible. 

Cristina, de Barcelona

Què ens ha aportat la ràdio de proximitat aquests dies d’emis-
sió extraordinària?
Cançons, dedicatòries, bon rotllo, gotims d’història de Subirats, 
alegria, sorpreses, companyia, il·lusió per gravar el missatge, 
il·lusió per escoltar-lo per la ràdio, escoltar veus amigues a qui 
fa setmanes que ni abraces ni fas petar la xerrada i mil coses 
més. Molt bona idea! Ha estat una emissió col·lectivament par-
ticipada, però cal donar les gràcies sobretot al Jordi Teru!! Ets 
un crac!!

Rosa, de Sant Pau d’Ordal

Programa especial ‘Carai, quin dia’ 
de PenedèsFM Subirats

M’ha agradat escoltar PenedèsFM, la vostra emissora, i sen-
tir-me una mica més a prop de vosaltres. Igual que recordar la 
música de tots els temps i sentir els veïns i veïnes de Subirats.

Lídia, del Bages

Aquests dies de confinament els hem passat millor escoltant 
PenedèsFM – Subirats amb veus conegudes de veïns i escoltant 
i fent dedicatòries a  persones que enyorem .

Mar i Anna, de Can Cartró

Hem gaudit aquests dies de ràdio amb PenedèsFM-Subirats es-
coltant música, dedicatòries, concursos... I la mainada ha dis-
frutat molt dedicant cançons als amics i amigues que no poden 
veure. Hem gaudit molt! Gràcies, Jordi Teru.

Susana, de Lavern 

Han estat uns dies molts alegres amb molt bona música, infor-
mació de tota mena i amb una persona davant els micròfons 
molt agradable, carinyosa i amb passió per la ràdio.

Jaume, de Sant Pau d’Ordal

Ens has omplert d’alegria aquests dies tan difícils tancats a 
casa. Hem disfrutat molt escoltant les cançons que demanava 
la gent i les que posaves tu. També hem gaudit del concurs i la 
Festa Major de la Mona. Moltes gràcies, Jordi, per aquests dies.

Dolors, de Lavern

Voldria dir-vos que en aquests moments tan difícils que estem 
vivint, aquestes quatre hores de programa diari, als matins, 
de dilluns a diumenge, han sigut com una teràpia per a mi. 
Moltíssimes gràcies! 

Magda, de Sant Pere
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Àrea de serveis generals

La comunicació durant l’estat d’alarma 

Un factor clau durant l’estat d’alarma ha estat la comunica-
ció amb la ciutadania.

Des de la Regidoria de Comunicació s’han reforçat tots els 
canals de comunicació existents i se n’han creat de nous, 
dedicant un treball diari molt important per mantenir, 
en tot moment, la ciutadania informada de l’evolució de 
l’emergència sanitària i de les mesures que s’anaven adop-
tant des de l’Ajuntament. 

La pàgina principal del web municipal es va adaptar per 
donar major importància a les notícies que s’anaven publi-
cant diàriament i es va deixar en segon pla l’agenda d’actes 
que, donades les circumstàncies, deixava de tenir el pes 
que normalment té dins el web municipal. 

També al web s’han anat creant espais específics de con-
tingut relacionat amb la pandèmia, s’ha donat visibilitat als 
continguts més destacats utilitzant imatges, cartells, info-
grafies, etc. i s’ha treballat per oferir informació clara, ente-
nedora i de qualitat. 

A banda de la publicació diària d’informació al web, s’ha 
apostat per la publicació de contingut a les diferents xarxes 
socials que té l’Ajuntament per arribar al màxim nombre 
de persones. 

les dades més significatives són les següents:
Seguidors a Twitter    975
Seguidors a Facebook    580
Usuaris del Servei d’informació per WhatsApp  530
Seguidors a Instagram (perfil creat el 16 de març) 450

Coincidint amb l’inici de l’estat d’alarma i amb l’objectiu 
d’ampliar i completar tots els canals de difusió i comuni-
cació necessaris per estar en contacte directe amb la ciu-
tadania, l’Ajuntament de Subirats va obrir el passat mes de 
març un compte a la xarxa social Instagram.

Així doncs, la Regidoria de Comunicació suma una nova 
eina digital després de ser present a Facebook, Twitter, 
YouTube i Flickr.

Us animem a seguir-nos, si encara no ho feu! 

L’Ajuntament obre un compte 
d’Instagram: 

@ajuntament_subirats

Els dies que ha durat el programa de ràdio, m’he sentit acom-
panyat i ha estat molt agradable escoltar els veïns i veïnes de 
Subirats. És dur estar a casa tancat. Les hores es fan molt llar-
gues, i almenys unes hores, entre la música i el fet de participar 
a la ràdio, no et sents sol.

Toni, de Lavern

En mig del caos de la situació que ens ha tocat viure, confinats 
a casa sense poder abraçar els éssers estimats, PenedèsFM-
Subirats ha estat una finestra oberta al món, portadora d’aire 
fresc, que ens ha posat en contacte amb la gent mitjançant 
música, acudits, anècdotes, dedicatòries de cançons, cinema, 
contes... Acompanyats per la simpatia d’en Jordi Teru, l’apatia 
es tornà goig. Hem rigut, hem ballat i ens hem emocionat junts. 
Fins i tot hem viscut la Festa Major!
A tu, Jordi, i a tot l’equip, moltes gràcies pel programa, per la 
vostra feina. I a l’Ajuntament de Subirats per haver-ho fet  pos-
sible,  GRÀCIES!

Carme, de Barcelona

Vull agrair-vos la feina que esteu fent aquests dies per distreu-
re’ns una mica amb tot el que estem passant. Moltes, moltes 
gràcies!

Júlia, de Lavern

PenedèsFM – Subirats (90.2FM) agraeix la participació ciu-
tadana durant aquells dies de programa i recorda que qui 
vulgui participar d’alguna manera a la ràdio municipal sols 
s’ha de posar en contacte amb la Regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament de Subirats (comunicacio@subirats.cat). 

Us informem també que cada matí s’emet a PenedèsFM 
Subirats un butlletí informatiu amb notícies del municipi, 
i ho fem sense utilitzar el vocabulari que estem escoltant 
repetidament a tots els mitjans de comunicació, ja que cre-
iem que no és positiu.

Podeu escoltar la ràdio al 90.2 FM i a:
penedesfm.listen2myradio.com 
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El teletreball durant la pandèmia de la Covid-19
El teletreball (o treball a distància) va permetre continuar 
amb la dinàmica de treball de l’Ajuntament durant la pan-
dèmia de Covid-19, a causa de l’estat d’alarma que va limi-
tar la mobilitat de les persones a no anar a treballar en el 
cas dels serveis mínims decretats.

Aquesta nova manera de treballar va permetre continuar 
amb els tràmits i gestions en un lloc diferent de les oficines 
de l’Ajuntament. La utilització dels nous mitjans informà-

tics, acompanyats d’una bona organització del treball i col-
laboració entre els treballadors, va permetre no paralitzar 
aquells tràmits i actuacions permeses per la normativa vi-
gent durant tot aquest període.

Al personal que va tenir alguna necessitat o dificultat es-
pecífica, l’Ajuntament els va facilitar equips informàtics per 
poder desenvolupar les seves feines.

Formació virtual del personal de l’Ajuntament pel projecte 
SeTDIBA de transformació digital de l’administració

Com ja vam explicar en l’anterior 
número de la revista ‘Tot Subi-
rats’, s’està treballant per a la 
transformació digital de tota la 
gestió administrativa de l’Ajunta-
ment a través del projecte SeTDI-
BA, de la Diputació de Barcelona.

Abans que es decretés l’estat 
d’alarma ja s’havia iniciat el pro-
cés formatiu en alguns àmbits 
per part del personal de l’Ajun-
tament i s’havia establert un ca-
lendari de sessions formatives, 
de manera presencial, ofert pels tècnics de la Diputacióde 
Barcelona.

L’esclat de la pandèmia per la Covid-19 va fer replantejar a 
l’equip impulsor d’aquest projecte, format per tècnics, una 
persona de l’equip de govern i de personal de la Diputació, 
la manera de continuar avançant en el desenvolupament 
de l’esmentat projecte. Una vegada avaluats els pros i les 
contres i les recomanacions de la Diputació, es decideix 
tirar endavant amb la implantació. 

Durant els mesos de març i abril s’han fet, de manera tele-
màtica, les sessions de formació següents:

Juntes i comissions informatives telemàtiques
L’estat d’alarma va produir, entre moltes altres coses, la necessitat de can-
viar la manera de reunir-nos, i vam haver d’aprendre com fer-ho.

Les diverses plataformes de videoconfències existents al mercat van fer 
possible que els regidors i les regidores poguessin celebrar les juntes de 
govern i les comissions informatives d’Hisenda, la d’Urbanisme i la de 
Poble des de casa seva, i garantir la continuïtat dels actes administratius 
possibles tenint en compte la situació en què estàvem.

Des dels serveis informàtics externs, amb l’ajuda del personal de l’Ajun-
tament, vam treballar per revisar les connexions i els aparells informàtics 
de cada un dels regidors i regidores i garantir la realització de totes les 
reunions.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

23 i 26 de març – Metodologia i 
registre 
14, 17, 27 i 29 d’abril – Gestor 
d’expedients i òrgans de govern 

Cal recordar que durant aquests 
mesos hi havia decretats serveis 
mínims i la major part de la plan-
tilla de personal de l’Ajuntament 
treballava des de casa, amb la 
qual cosa es van haver de fer 
treballs i proves de connexió en 
remot per facilitar la formació a 
tothom.

Tot el personal va poder realitzar la formació i fer les tas-
ques d’implantació dels diferents procediments en la nova 
eina, rebent en tot moment el suport online i telefònic del 
personal de l’equip impulsor. 

La realitat és que, des del mes d’abril, l’Ajuntament de Subi-
rats ha iniciat la gestió dels expedients de manera electrò-
nica.

L’equip de govern vol agrair el treball, l’esforç i la implica-
ció de tot el personal de l’Ajuntament per tirar endavant 
aquest projecte de millora i de servei a la ciutadania.



20

Àrea de serveis generals
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
 E

L
E

C
T

R
Ò

N
IC

A

Com realitzar tràmits i gestions còmodament des de casa?
A continuació t’expliquem breument els passos que cal se-
guir per realitzar un tràmit des de casa. És molt senzill, però 
si tens qualsevol dubte sempre pots trucar a l’Ajuntament 
i t’ajudarem.

PAS 1
Entra a la web de l’Ajuntament de Subirats i fes clic a “Trà-
mits i gestions” (trobaràs la icona als accessos directes).

PAS 2
Selecciona el tràmit que vols fer, per exemple “Instància ge-
nèrica”, i emplena la sol·licitud. Per emplenar la sol·licitud 
necessites autentificar-te. Si no tens certificat digital pots 
fer-ho amb l’idCAT Mòbil.

idcAT mòbil:
Si és la primera vegada que utilitzes l’idCAT Mòbil hau-
ràs de donar-te d’alta al servei. Per donar-te d’alta ne-
cessites el DNI, la targeta sanitària del CatSalut i el te-
lèfon mòbil.

Segueix totes les passes que t’indiquen en cada moment 
fins arribar a veure aquest missatge:

Un cop t’hagis donat d’alta a l’idCAT Mòbil ja no hauràs de 
tornar a fer-ho.

Torna al pas 2 i identifica’t.

Rebràs un missatge al mòbil amb una clau. Introdueix-la.

Omple tots els camps de la sol·licitud i envia-la. Recorda 
que pots adjuntar qualsevol document per complementar 
la teva sol·licitud. Això permet que amb una instància genè-
rica puguis fer qualsevol tràmit.

Si has realitzat el tràmit correctament apareixerà el següent 
missatge:

recorda que si tens qualsevol dubte pots trucar al 93 899 30 11 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

El passat mes d’abril, la brigada municipal i diferents tècnics 
de l’àrea de serveis municipals van rebre la formació, per 
videoconferència, de la nova aplicació que s’utilitzarà, una 
vegada finalitzat l’estat d’alarma, per comunicar les incidèn-
cies a la via pública i en els serveis de l’aigua, poda, camins, 
deixalles, etc. per part de la ciutadania.

Aquesta nova eina permetrà, d’una banda, gestionar les 
ordres de treball dels serveis de manteniment de l’Ajunta-

ment i, de l’altra, facilitar la comunicació d‘aquestes incidèn-
cies per part de la població.

La realitat és que, des del mes d’abril, l’Ajuntament de Subirats 
ha iniciat la gestió dels expedients de manera electrònica.

L’equip de govern vol agrair el treball, l’esforç i la implica-
ció de tot el personal de l’Ajuntament per tirar endavant 
aquest projecte de millora i de servei a la ciutadania.

Formació a la brigada municipal i tècnics de l’àrea de serveis 
d’una nova eina per gestionar les incidències
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Campanya “Subirats es mou a casa”

ESPORTS I SALUT

Des de les regidories d’Esports, Salut i Comunicació es va 
posar en marxa la campanya #subiratsesmouacasa, que 
consistia a donar informació i oferir diferents propostes 
per fomentar i promocionar l’activitat física a casa durant 
el confinament.  

Al perfil d’Instagram de l’Ajuntament (@ajuntament_subi-
rats) es va crear l’etiqueta #subiratsesmouacasa per donar 
visibilitat a les activitats físiques que estàveu realitzant, i 
entre totes les persones participants se sortejarà un abo-
nament familiar per a la temporada d’estiu de les piscines 
municipals de Subirats.

Tota la informació referent a la campanya, propostes i con-
sells de salut les podeu trobar a www.subirats.cat/subirat-
sesmouacasa.

Subirats s’adhereix a la Confinacursa

L’Ajuntament de Subirats es va adherir a la Confinacursa, 
una competició familiar organitzada per la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament de Vilafranca que es va celebrar el 
diumenge 6 d’abril, coincidint amb el Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física. 

La inscripció, que costava un euro, tenia un caràcter soli-
dari: estava destinada íntegrament a la campanya  “Jo em 
corono” per a la investigació del tractament i vacuna contra 
la Covid-19.

La confinacursa consistia a realitzar 1 quilòmetre caminant 
o corrent dins del domicili en un dia i una hora determinats.

La participació va ser tot un èxit, i gràcies a les 3.549 perso-
nes inscrites i al patrocini de Serveis Mèdics Penedès, que 

aportava un euro per cada inscripció, es van poder recaptar 
7.098 euros.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem donar les gràcies a 
totes les famílies que hi van participar i hi van col·laborar de 
manera desinteressada.

En aquest enllaç de la web de Vilafranca Televisió podreu 
trobar un petit resum de la cursa: 

https://www.rtvvilafranca.cat/2020/04/la-confinacursa-per-
met-recaptar-7-058-euros-per-a-la-investigacio-contra-el-
coronavirus/
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Mesures de prevenció per evitar la propagació 
del coronavirus SARS-CoV-2

Per prevenir el virus, cal aplicar les mesures genèriques de 
protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

-  renteu-vos les mans freqüentment. Rentar-se les mans 
és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infecci-
ons. 

-  Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar. Cal 
fer-ho amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del 
colze i rentar-se les mans de seguida (amb aigua i sabó o 
amb solucions alcohòliques 70%).

-  mantingueu la distància amb altres persones. Es reco-
mana una distància de seguretat de 2 metres i evitar les 
aglomeracions, per exemple, a l’hora d’anar a comprar.

-  Eviteu compartir menjar i estris. Objectes, com ara els 
coberts, els gots, els tovallons, o els mocadors, no s’han de 
compartir sense netejar-los degudament.

-  Eviteu tocar-vos la boca, el nas i els ulls sense rentar-vos 
abans les mans. Eviteu fer-ho especialment després de 
tocar o manipular objectes que altres persones poden 
tocar o manipular, com ara manetes de portes i expositors, 
pantalles, teclats per al pagament, botons dels ascensors, 
diners, etc.

mascaretes 
Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, 
sempre que s’utilitzin correctament, però no substitueixen 
les mesures de prevenció més efectives que hem explicat 
més amunt. 
Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:
-  Protegir altres persones de la contaminació de la nostra 

saliva.
-  Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva 

d’altres persones.

N’hi ha de molts tipus: quirúrgiques, autofiltrants, caso-
lanes... el més important és sempre utilitzar-les correcta-
ment. 

Abans de posar-se-la, cal:
-  Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució 

hidroalcohòlica.
-  Col·locar-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas, 

sense espais entre la cara i la mascareta, només el suficient 
per poder respirar.

Un cop posada:
- No s’ha de tocar.
- Si es toca, cal rentar-se bé les mans.

A l’hora de treure-se-la, cal:
-  Fer-ho des de la part del darrere o les cintes que la subjec-

ten, sense tocar la part que pugui estar contaminada.
-  Llençar-la en una bossa tancada, si és d’un sol ús.
-  Netejar la zona d’ajustament amb la cara, si és una masca-

reta autofiltrant.
- Rentar-la a 60 oC si és una mascareta casolana.
-  Rentar-se les mans abans amb aigua i sabó o amb una so-

lució hidroalcohòlica.

És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui 
humida.

Actualment és obligatori portar mascareta per desplaçar-se 
en transport públic, tant dins dels vehicles com a les estaci-
ons. I se’n recomana l’ús:
-  Per entrar als establiments alimentaris, les farmàcies, els 

petits comerços i altres espais on es pugui concentrar gent.
-  Pel carrer, si es tracta de vies molt transitades.
-  A la feina, quan així ho determini l’empresa en funció del 

risc d’exposició que hagi establert.
-  A casa, quan s’estigui en situació d’aïllament per diagnòstic 

o sospita de diagnòstic, i quan s’hagi de cuidar i atendre 
una persona malalta o sospitosa d’estar malalta.

Guants
Igual que les mascaretes, els guants són una mesura de 
protecció addicional. 

Són necessaris als mercats i supermercats on es toquen, 
per exemple, peces de fruita. S’utilitzen un sol cop i després 
s’han de llençar.

Un ús incorrecte dels guants pot generar una sensació de 
falsa protecció i posar en major risc d’infecció a qui els porta, 
contribuint així a la transmissió.

Utilitzar guants durant molt de temps fa que s’embrutin i pu-
guin contaminar-se.

Us podeu infectar si us toqueu la cara amb uns guants que 
estiguin contaminats. 

Abans de posar-vos els guants, cal rentar-se les mans amb 
aigua i sabó, durant un minut, o bé amb solució hidroalcohò-
lica entre 30 i 40 segons.

Existeixen diferents talles. Igual que amb la roba, utilitzeu la 
que us vagi bé: S, L, M, XL.

Amb els guants posats NO ho heu de tocar tot, només fer 
l’activitat que necessitem realitzar, com fer la compra, nete-
jar el bany, etc.

La retirada correcta dels guants és gairebé més important 
que la posada. Treure la part externa i girar el guant: amb 
el moviment d’extracció, intentar convertir el guant en una 
bossa, i llençar-los sempre a les escombraries. 

En acabar, torneu a rentar-vos les mans amb aigua i sabó o 
solució hidroalcohòlica.

Font: canalsalut.gencat.cat 
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RACÓ DE LES ESCOLES DE SUBIRATS

Comiat dels nens i nenes de sisè de Subirats
La festa de comiat dels alumnes de 6è és un bonic acte que 
reuneix alumnes, famílies i mestres; persones que, des de 
l’escola i des de casa, han participat en la tasca d’educar. 
Cada any un grupet d’alumnes és acomiadat per cada una 
de les escoles que recullen la veu de tota la gent qui, amb 
infinita paciència, han negociat, rigut, investigat, cantat, 
après i moltes coses més amb cada un d’aquests nens i 
nenes al llarg de la seva escolaritat. 

Des de les escoles del municipi no volem deixar passar 
l’oportunitat d’acomiadar aquest grup d’alumnes, i aquest 
any de manera excepcional, compartint aquest acte més in-
tern de la comunitat educativa, amb els veïns del municipi 
a través de la revista. 

Així, per la Nerea, el Badr i la Míriam de l’Escola El Montcau 
d’Ordal.

Per l’Emma, la Jana, la Maria, el Josep, el Fèlix, el Joan Pau, el 
Quim, l’Ibrahim, l’Oriol, el Cesc, l’Èric, l’Aitor, el Pol, el Jan, el 
Martí i el Raül de l’Escola Subirats de Lavern.

I pel Nil, la Júlia, el Lluc, el Max, l’Astrid, el Xavi, la Rita, l’Ar-
nau, el Ferran, la Gàlia, l’Hugo, la Irina, el Joan S., el Joan T., 
el Guillem i la Jana.

Aquest curs ha estat el vostre últim curs. El recordareu i el 
recordarem com un curs molt especial per tot el que ha sig-
nificat l’impacte d’aquest diminut virus que ens ha canviat 
les vides i la manera de fer les coses. Recordeu amb molta 
intensitat tots els moments que heu viscut a l’escola, i des 
d’aquests records, desplegeu les ales i voleu cap a una nova 
etapa plena de somnis, vivències i experiències noves.

Ha estat un plaer veure-us créixer i estar al vostre costat al 
llarg d’aquesta primera etapa educativa.  

comunitat educativa de l’Escola El montcau 
comunitat educativa de l’Escola Subirats 

comunitat educativa de l’Escola Sant jordi 
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RACÓ DE LES LLARS D’INFANTS DE SUBIRATS

Com tots ben bé sabem, aquest ‘bitxet’ anomenat Covid-19 
ens ha canviat la nostra manera de fer. Una societat com 
la nostra, on un dels elements bàsics és el contacte i la so-
cialització entre persones, de sobte s’ha vist completament 
trastocada.

Evidentment, les llars d’infants de Subirats, com la resta, no 
ens n’hem quedat al marge.

De sobte, d’un dia per l’altre, ens van avisar que tots els 
centres educatius s’havien de tancar per intentar prevenir 
el contagi. Així doncs, amb la incertesa de quants dies es-
taríem a casa, el 13 de març vam tancar les portes i vam 
començar a discutir com poder afrontar aquesta situació 
totalment nova.

La veritat és que a l’equip educatiu de les llars d’infants de 
Subirats aquest temps ens ha anat força bé per poder-nos 
trobar (virtualment, evidentment) per parlar i reflexionar 
sobre com encarem l’educació en l’etapa 0-3, sobre les ma-
neres de fer, coordinar-nos entre les tres llars d’infants del 
municipi, etc.

A més, s’han ampliat les propostes de formació i les xerra-
des, i al tenir més temps sense infants ens hi hem pogut 
adherir per intentar ampliar el nostre coneixement, qüesti-
onar-nos la manera com volem seguir treballant i acompa-
nyar millor des del respecte cap als infants.

Tot i així, l’element principal i la raó de la nostra tasca són 
els infants, i aquest punt és el que ens costa més d’enca-
bir dins d’aquesta situació. Pensem que a través d’una 
pantalla és molt complicat arribar als nens i nenes d’edats 
compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. Tanmateix, som 
molt conscients que les famílies són el principal educador 
d’aquests infants, i que l’única necessitat que tenen, ara i 
abans del confinament, és la presència d’aquests familiars 
més propers. 

Hem de pensar que aquesta pandèmia ha donat a les famí-
lies l’oportunitat de passar més temps amb els seus infants 
i de poder-los conèixer una mica més, i sabem que ho estan 
fent de la millor manera que saben davant d’aquesta situa-
ció, també nova per a elles. 
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PATRIMONI CULTURAL DE SUBIRATS

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

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. 

Masia Ca l’Olivella

uBicAciÓ
Prop del nucli de Lavern. A la carretera BV-2428, km. 4,250. 
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: edifici 
Ús actual: residencial 
Titularitat: privada 

clASSificAciÓ 
Any: 1916-31
Estil: contemporani, eclecticisme
Segle: XX
Estat de conservació: bo
Protecció: inexistent
Accés: fàcil 

dEScriPciÓ                   
Masia composta de soterrani (celler), planta baixa i dos 
pisos, amb coberta a quatre vessants, amb un terrat cen-
tral i una torratxa amb balustrades. La façana presenta una 
composició simètrica, amb balcons al primer pis i finestres 
d’arc de mig punt cecs al segon. La paret està esgrafiada 

reproduint la forma dels carreus. Destaca la forja de ferro a 
totes les obertures. A la cornisa de la teulada s’observa un 
ràfec amb permòdols, biguetes de fusta que recolzen sobre 
mènsules. La cornisa està coberta amb ceràmica vidrada en 
forma de triangles de color marró i blaus.
També és coneguda amb el nom de Ca l’Olivella de la Font 
Clara o Ca l’Abelló.

HiSTÒriA 
El mas de la Font Clara està documentat, juntament amb 
el de Can Mata, l’any 1152, segons consta al “Llibre Blanc” 
de Santes Creus. Al segle XV, la masia pertanyia a la família 
Abelló, després, per mitjà de casament, va passar als Llobet 
i, finalment, a mitjans del segle XVI, passà als Olivella, també 
en virtut d’un matrimoni entre la pubilla Joana Llobet de la 
Font Clara i Antoni Olivella. Es té constància, per un docu-
ment de l’any 1544, de les propietats de la família Olivella, 
de la qualitat dels vins que elaboraven, i de la varietat de 
recipients de què disposaven per contenir i conservar el vi.
Tot i que l’antiga masia era de tipus basilical, la que hom pot 
veure avui dia es va fer al primer terç del segle XX.
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Un Sant Jordi diferent

CULTURA

Aquest any 2020 hem viscut una diada de Sant Jordi molt 
diferent de les habituals. Enguany les places no han pogut 
acollir parades de llibres i els carrers no s’han omplert de 
roses a causa de la crisi de la Covid-19.

Malgrat tot, des de l’Ajuntament us hem animat a celebrar 
aquesta Diada tan important per a tots nosaltres des de 
casa, decorant finestres, balcons, patis i terrats amb roses, 
dracs, dibuixos i manualitats.

També, com fem cada any, l’Ajuntament ha compartit un 
poema amb tots, i agraïm a la Montse Casals que l’hagi lle-
git per a tots nosaltres. Podeu trobar el vídeo de la seva lec-
tura a la pàgina web municipal, a l’enllaç https://subirats.
cat/santjordi2020.

També, com cada any, l’Ajuntament ha portat roses a les 
residències Font Santa i Casa de Família El Cenacle i s’ha 
gestionat la compra de llibres per a les escoles, llars d’in-
fants i nens i nenes de Subirats que es repartiran quan la 
situació ho permeti.

Actes culturals durant l’estat d’alarma

Des de la Regidoria de Cultura estaven previstos un seguit 
d’actes pels passats mesos que malauradament no s’han 
pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma que hem 
viscut.

Seguint les indicacions del govern i posant per davant el 
benestar de tots els ciutadans, van quedar posposats el 
concert del Festival BarnaSants, la cantada de la Coral de 
Lavern i els actes de la diada de Sant Jordi.

Aquest mes de juny també estaven programats els con-
certs del Festival EVA, com ja es feia des d’un parell d’es-
tius ençà.

Esperem poder reprendre els actes culturals a Subirats 
ben aviat. 

Per l’abril,
si cada gota en val mil,  
cada rosa en val deu mil  
i cada llibre cent mil.  

Amb pluja, roses i llibres  
celebrem la festa gran,  
que ningú no en quedi fora,  
ni els d’ara ni els qui vindran;  
els d’ara, per fer patxoca  
al costat de l’alt patró,  
els qui vindran, per si toca  
d’afegir-hi més saó,  
perquè sant Jordi se senti  
sempre ben acompanyat  
i ens ajudi, als uns i als altres,  
a poder guanyar el combat  
que fa tants segles que dura  
i encara no s’ha acabat.  

Per això, quan l’abril pinta  
tots els marges de color  
i fa les nits molt més tèbies  
i el cel més encisador,  
convé que tots, nois i noies,  
cantem ben fort la cançó:  

Per l’abril,  
si cada gota en val mil,  
cada rosa en val deu mil  
i cada llibre cent mil.  

 miquel martí i Pol
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

S’aprova inicialment el canvi de nom de la
plaça de l’Ajuntament per plaça 1 d’Octubre 

En l’anterior número de la revista municipal s’informava del 
resultat de la enquesta que l’Ajuntament ha realitzat per 
conèixer l’opinió de la ciutadania per decidir anomenar un 
carrer o plaça amb el nom d’“1 d’Octubre”.

El passat 4 de març es donava compte al Ple de la Corpo-
ració de l’acta del resultat de la votació i, alhora, s’aprovava 
iniciar els tràmits pertinents per dur a terme la proposta 
més votada.

El 6 de maig, el Ple de la Corporació va aprovar inicial-
ment el canvi de denominació de la plaça de l’Ajuntament 
del nucli de Sant Pau d’Ordal, que passarà a anomenar-se 
plaça 1 d’Octubre.

Seguint els tràmits pertinents, l’expedient se sotmetrà 
a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, a 
l’objecte que pugui ser examinat i s’hi puguin presentar al-
legacions i reclamacions per part de les persones interes-
sades. De no presentar-se reclamacions ni al·legacions en 
el termini indicat, el canvi de denominació es considerarà 
aprovat de forma definitiva.

En el moment que s’aixequi l’estat d’alarma, es procedirà a 
la publicació de l’acord d’aprovació inicial.

S’ajorna el taller de comunicació per a entitats 
Les regidories de Participació Ciutadana i Comunicació ha-
vien previst, per al passat 28 de març, un taller de comuni-
cació adreçat a les entitats del municipi. 

Malauradament, la crisi per la Covid-19 ens va obligar a sus-
pendre el taller, però la voluntat és trobar-hi una nova data 
si la situació ens ho permet més endavant. 

El taller consisteix en la revisió de diversos aspectes de l’en-
titat i el seu entorn amb relació a la comunicació, per així 

poder plantejar un enfocament estratègic de la comunica-
ció. 

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

Si formeu part d’una entitat i esteu interessats a participar 
al taller, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça comu-
nicacio@subirats.cat i us mantindrem informats.

SI VOLS CONSULTAR ELS NÚMEROS ANTERIORS 
DE LA REVISTA MUNICIPAL,

 POTS FER-HO SEMPRE QUE VULGUIS 
AL WEB DE L'AJUNTAMENT: 

WWW.SUBIRATS.CAT/TOT_SUBIRATS

També pots seguir l'actualitat a les xarxes socials:
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BENESTAR SOCIAL

Funcionament dels Serveis Socials 
durant l’estat d’alarma

Durant el període de confinament, els Serveis Socials del 
municipi han continuat actius, mirant de donar resposta i 
assessorament a totes les situacions que s’han anat presen-
tant. Com que no ha pogut donar una atenció presencial, 
l’equip s’ha organitzat per poder donar el servei de manera 
telemàtica perquè tothom qui ho necessiti pugui ser atès.

El circuit d’atenció que s’ha establert consisteix que quan 
una persona fa una demanda a l’Ajuntament, aquest ho co-
munica a l’equip de serveis socials, que posteriorment es 
posarà en contacte amb la persona demandant per tal de 
poder-la atendre.

Per altra banda, s’ha anat fent seguiment d’aquells casos 
que ja es coneixien i que el context actual els posa en una  
situació de vulnerabilitat, per tal de mirar de pal·liar els efec-
tes de la Covid-19. En aquest sentit, recordem que en cas de 
dubte amb els terminis d’alguna tramitació cal posar-se en 
contacte amb l’organisme responsable.

Des de Serveis Socials també s’ha estat en contacte amb 
la resta de recursos de la xarxa amb l’objectiu que es po-
guessin atendre tots els casos en què s’ha detectat alguna 
dificultat. 

 

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i 
SOC (Serveis Públic d’Ocupaciò de Catalunya)

L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de 
Treball excepte en aquelles que han estat clausurades o 
confinades:

Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol-
licitants de prestacions. No es tindran en compte els termi-
nis establerts per sol·licitar-les, de forma que no es vulneri 
cap dret. Els tràmits es podran fer de manera telemàtica.

Es realitzarà d’ofici, i sense necessitat que la persona usuà-
ria faci cap tipus d’actuació, els següents tràmits:

El servei d’ocupació  (Soc):
- La renovació de la demanda d’ocupació
- El pagament de Renda Garantida de Ciutadania

El servicio público de empleo estatal (SEPE):
- Pròrroga de subsidis
- Declaracions anuals de persones majors de 52 anys

Si et vols inscriure al SOC,  truca al 900.800.046 o emplena 
el següent formulari: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/deman-
da-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
covid19/index.html

Per tramitar qualsevol prestació pot trucar al: 93.619.09.98 o 
al 900 81 24 00 o la web del SEPE: https://sede.sepe.gob.es/
portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
Per a   qualsevol altre tràmit, has de posar-te en contacte 
amb els següents ens :

Línia d'atenció 900 excepcional 
del Servei Local de Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barce-
lona ha activat una línia d’atenció 900 excepcional durant 
el període d’emergència. És un servei totalment gratuït tant 
per a les persones usuàries com per als ajuntaments, i esta-
rà en funcionament mentre duri la situació d’estat d’alarma.

Per tant, les persones interessades en el servei s’hauran de 
posar en contacte amb Serveis Socials municipals i facilitar 
les seves dades per tal de poder activar el servei. 

Soc:
www.serveiocupacio.gencat.cat

Tlf. de l’oficina: 900.800.046                                      
otg_vilafranca.soc@gencat.ca

SEPE- PrESTAcionS
www.sepe.es
Atenció provincial:
936 190 998 - 900 81 24 00.
Lliurar documentació: 
doc08.vilafranca@sepe.es 
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Informació per a treballadors autònoms

Targetes beques menjador

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat 
en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins 
a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes 
–persona física– que acreditin una reducció dràstica i invo-
luntària de la seva facturació com a conseqüència dels efec-
tes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre 
que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats 
sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres 
fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores au-
tònomes –persona física– hauran d’estar donades d’alta al 
règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat 
Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de 
pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en com-
paració amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de 
les persones treballadores autònomes amb una antiguitat 
al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mit-
jana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de 
concurrència no competitiva fins a l’exhauriment de la par-
tida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible 
amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Per a més informació:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-per-
sones-autonomes-afectades-coronavirus/

Atenció psicològica
Amb motiu de la situació de confinament obligatori, des 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ofereix un  Servei 
d’Atenció Psicològica per a:

-  persones que visquin amb molta angoixa el fet de tenir 
un familiar ingressat per la Covid-19 i no poder-lo visitar.

-  persones que hagin perdut una persona estimada per la 
Covid-19 i no hagin pogut acomiadar-se’n ni fer cap ceri-
mònia.

-  o altres situacions de patiment psicològic derivades de la 
malaltia.

El servei el posem a disposició de la ciutadania a traves dels 
Serveis Socials trucant al 938980000 o enviant un correu 
electrònic sol·licitant el servei a ssocials@ccapenedes.cat.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació, 
amb el suport dels ajuntaments i els consells comarcals, 
ha habilitat targetes de prepagament per a tot a l’alumnat 
que gaudia d’un ajut de menjador. D’aquesta manera es 
garanteix la continuïtat d’aquests ajuts, en forma de tar-
getes moneder, mentre els centres educatius romanguin 
tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la 
infecció per la Covid-19.

Per tal que les famílies hagin pogut gaudir de les targetes, 
un cop han arribat al Consell Comarcal s’ha organitzat el 
seu repartiment i l’Ajuntament de Subirats les ha anat a 
buscar per portar-les a aquelles famílies destinatàries del 
municipi.

Cada targeta està carregada amb un import de 40 euros, 
que s’han de fer servir exclusivament per a compres en 
establiments d’alimentació i que és recarrega mentre es 
prorroguin les mesures de tancament de les escoles. Actu-
alment, a part de l’import inicial s’han fet dues recàrregues 
de manera quinzenal. 
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GENT GRAN

Seguiment gent gran
Des dels Serveis Socials municipals, atesa la situació d’emergència sanitària pro-
vocada per la Covid-19, s’ha fet el seguiment de la gent gran que viu sola com a 
col·lectiu de risc. L’equip de Serveis Socials Bàsics ha estat trucant i fent seguiment 
a les persones grans que viuen soles i/o no tenen una xarxa de suport. L’objectiu 
principal d’aquest seguiment és descartar situacions de risc i valorar possibles ne-
cessitats. 

En aquest àmbit, moltes persones grans del municipi ja són beneficiàries del servei 
de teleassistència i han vist reforçat el seu seguiment. 

Suspensió de les activitats organitzades
des de la Regidoria de Gent Gran

Seguint les indicacions del Departament de Salut de la Ge-
neralitat pel que fa a les mesures preventives per evitar la 
infecció per coronavirus (Covid-19), l’Ajuntament de Subi-
rats va decidir anul·lar l’activitat que s’estava organitzant 
per a fer una sortida a la Passió d’Olesa de Montserrat pre-
vista per a fi nals del mateix mes de març, atès que estava 
adreçada principalment al col·lectiu més vulnerable, els 
nostres avis i àvies.

Aquesta decisió es va prendre abans fi ns i tot de la declara-
ció d’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, seguint 
les indicacions del Departament de Salut. En aquell mo-
ment era una mesura de prudència davant la situació que 
afectava tot el país, i va resultar del tot encertada.

 A totes aquelles persones que ja havien realitzat el paga-
ment de la sortida se’ls ha fet la devolució íntegra dels di-
ners.

Hi havia altres activitats puntuals organitzades des de la Re-
gidoria de Gent Gran que han estat suspeses, com un taller 
a Lavern per informar sobre els subministraments energè-
tics de la llar, el dia 12 de març, o un taller a Ordal a l’abril. 
Aquests tallers s’oferien conjuntament amb la Diputació, i 
quan la situació es normalitzi s’intentaran tornar a posar al 
calendari.

També han quedat suspesos els tallers de memòria adre-
çats a la gent gran que es feien als diversos nuclis de Subi-
rats, que feia molt poc que s’havien pogut tornar a reiniciar. 
Tan bon punt la situació ho permeti i s’aixequin les restric-
cions que afectin les persones a qui s’adrecen aquests ta-
llers, aquests es reprendran, sempre tenint en compte que 
el primer de tot és la salut de les persones.
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 320 participants a la 2a edició de la
Cursa de la Dona de Subirats

El passat diumenge 8 de març, coincidint amb el Dia Inter-
nacional de la Dona, es va celebrar la 2a edició de la cursa/
caminada de la dona de Subirats. Aquesta és una activitat 
organitzada conjuntament per les regidories d’Esports i 
Igualtat. 

Aquesta segona edició es va realitzar al nucli urbà de Can 
Cartró. El seu recorregut, d‘uns 5 quilòmetres, passava pels 
nuclis urbans del Corral del Mestre i Ca l’Avi, amb un paisat-
ge majoritàriament vitivinícola. 

A les 11 del matí es donava la sortida 
des del camp de gespa municipal de Can 
Cartró. La jornada finalitzava a la una del 
migdia amb la sessió d’aeròbic i d’estira-
ments realitzada per l’Anna Cuscó.

Com a novetat d’aquesta segona edició, la 
inscripció comportava un donatiu solidari 
de 2€, que va anar destinat a l’associació 
Ginesta (grup d’autoajuda amb càncer de 
pit). Es van recaptar 758 euros gràcies a 
les aportacions de totes les participants.

La cursa es vol continuar realitzant de forma itinerant. Des-
prés de les dues edicions realitzades a Ordal i Can Cartró 
ja estem treballant en el nucli urbà, on es realitzarà la 3a 
edició. 

L’Ajuntament vol agrair la col·laboració dels ADF Subirats, 
Protecció Civil i a totes les voluntàries i voluntaris que van 
col·laborar-hi desinteressadament, sense els quals no seria 
possible.

 Servei d’atenció a dones en situació
de violència masclista 

En aquesta situació excepcional  i  a causa de la situació de 
vulnerabilitat que suposa el confinament a casa per a les 
dones que pateixen situacions de violència masclista  i els 
seus fills i filles, des de l’Institut Català de les Dones s’ha ha-
bilitat un espai específic a la pàgina web on hi trobareu la 
informació actualitzada de l’estat dels diferents serveis de la 
Xarxa d’Atenció Integral. Podeu consultar aquesta informa-
ció al següent enllaç:

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/ser-
veis-en-lestat-de-confinament/ 

El servei telefònic d’atenció a les dones en situació de vio-
lència masclista és confidencial, gratuït i atén les 24 hores 
del dia.
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El servei de joventut continua actiu de 
manera virtual durant l’estat d’alarma

Tot i que els espais Subijove de Sant Pau d’Ordal, Ordal i Ca-
sablanca estiguin tancats com a mesura de prevenció per 
combatre la Covid-19, el Servei de Joventut continua oferint 
servei online.

Durant aquest període s’ofereix de manera virtual:
-  Servei d’informació i assessorament per a joves i/o les 

seves famílies sobre temes d’ocupació, formació, salut, 
mobilitat internacional, habitatge…

-  Recursos per a l’orientació laboral (cerca de feina, realit-
zació de CVs…)

-  Suport a les entitats, iniciatives i projectes juvenils

-  Propostes lúdiques, culturals i educatives per passar un 
millor confinament a través de les xarxes socials

Les regidories de Joventut, Esports i Comunicació van orga-
nitzar l’1 i el 2 de maig la 1a edició online de la Copa FIFA 
2020 a Subirats oberta a tot el públic del municipi que hi 
volgués participar.

Una desena de persones són les que van participar en l’es-
deveniment, organitzat en 7 jornades repartides entre tot 
el cap de setmana. Des del divendres 1 de maig al matí fins 
al dissabte 2 de maig al migdia, els participants de la Copa 
van estar jugant partits de dues parts de 8 minuts cada un. 
Els resultats i classificacions de cada una de les jornades es 
van penjar a l’Ins-
tagram de Joven-
tut (@subiratsjo-
ve). El guanyador 
de la Copa va ser 
el participant que 
tenia el nick Red 
Bull Leipzig.

Agraïm a totes 
les persones que 
van participar del 
torneig i van fer 
d’aquesta competi-
ció bones jornades 
per fer el confina-
ment més amè.

Aules d’estudi assistit en modalitat virtual
Les aules d’estudi assistit són un espai de suport acadèmic 
en què es vol aconseguir que els joves adquireixin hàbits 
d’estudi i tinguin continuïtat en el seu procés educatiu. 
Aquest espai està dinamitzat per un monitor que s’encarre-
ga de donar suport als joves.

El que es treballa és el suport en aquelles matèries que més 
costen als joves, com també en temes de planificació, tèc-
niques d’estudi adequades al que cadascú necessita, pre-
paració per als treballs i exàmens, tècniques de concentra-
ció, ús i domini de l’ordinador i recerca de la informació si 

ho necessiten…. Tot això, fomentant l’autonomia del jove i 
aportant suport emocional i confiança, que són claus en el 
procés d’aprenentatge.

El Servei de Joventut ofereix les aules d’estudi assistit amb 
modalitat virtual a tots els joves del municipi d’entre 12 i 
16 anys (entre 6è de primària i 4t d’ESO) que necessitin de 
reforç escolar durant el periode de confinament. Les places 
són limitades. Si esteu interessants podeu-vos en contacte 
amb el servei.

Vermuts confinats

La Regidoria de Jo-
ventut va organitzar, 
durant els migdies 
dels diumenges 5 i 
26 d’abril, dues ses-
sions de vermuts 
confinats per a tot 
el municipi amb la 
col·laboració del DJ 
Xabo, jove veí de 
Lavern que es va 
oferir per amenitzar 
aquestes jornades 
de manera desinte-
ressada.  

Les dues sessions de 
vermut es van realitzar a partir de diferents plataformes di-
gitals com Youtube i Instagram i durant l’hora que durava 
l’esdeveniment una vuitantena de persones van anar pas-
sant pels vermuts. Es va crear el hastag #subiratsvermut-
confinat per a que la població pengés a les seves xarxes 
socials les fotografies dels seus vermuts.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era oferir un espai lúdic al 
conjunt de la població de Subirats per tal de desconnec-
tar-se del dia a dia durant l’estat d’alarma. Que el confina-
ment no ens allunyi de la cultura!

Copa online Fifa 2020
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Treballs de desinfecció de l’ADF Subirats 
L’Agrupació de Defensa Forestal s’ha activat per Setmana 
Santa arran de la Covid-19 per fer tasques de desinfecció al 
municipi de Subirats.

Els treballs de desinfecció s’han dut a terme a tots els car-
rers i places del municipi, com també a l’estació de Lavern, 
juntament amb els treballadors de la brigada municipal. 

L’activació de l’ADF és autoritzada per l’Ajuntament de Subi-
rats i, conjuntament amb protecció civil, s’ha comunicat al 
CECAT (Centre de Coordinació operativa de Catalunya) i 
agents rurals.

L’ADF Subirats vol donar les gràcies a tota la ciutadania de 
Subirats per quedar-vos a casa i només sortir quan és im-
prescindible.

informació facilitada per l’Adf Subirats

Quan es va fer pública l’ordre de 
confinament general per la pandè-
mia de la Covid-19, els membres de 
la Junta del CESUB vam tenir conei-
xement que a la Bisbal del Penedès 
un historiador del poble, durant l’es-
tat d’alarma, cada dilluns penjaria 
una nota històrica a la pàgina web 
municipal. 

Vam pensar que es podria fer a 
Subirats quelcom semblant. Es va 
fer la proposta al consistori, a qui li 
va semblar una bona idea. Només 
faltava posar nom al projecte. Li 
vam posar GOTIMS perquè no pre-
teníem explicar grans històries, sinó 
donar una senzilla pinzellada sobre 
fets, persones, organitzacions, llocs… que tinguessin relació 
amb el nostre municipi. I que potser moltes veïnes i veïns 
no coneixien. 

Els GOTIMS han estat escrits per 
membres de la Junta. Les mateixes 
persones que, a petició del conduc-
tor del programa de la ràdio muni-
cipal ‘Carai, quin dia!’, en Jordi Teru, 
van gravar els 20 primers GOTIMS 
per ser emesos per les ones.

La gent del CESUB, membres de la 
Junta i socis i sòcies valorem positi-
vament l’experiència. Pensem que 
tant als autors i autores dels GO-
TIMS com als lectors i lectores ens 
han tinguts ocupats i animats durant 
els dies de tancament a les cases i, a 
més, han ajudat a mantenir viva la 
història de Subirats.

Podeu consultar tots els GOTIMS a www.subirats.cat/go-
tims_subiratencs

informació facilitada pel centre d’Estudis de Subirats 

Els gotims subiratencs

Esplai Els Cargols

L’esplai Els Cargols, aquests dies de confinament, seguim 
estant actius a través dels grups de WhatsApp i Instagram 
(@esplaielscargols). 

Cada dissabte proposem una prova amb l’etiqueta #confi-
nament cargolí perquè hi pugui participar tothom qui vul-
gui: famílies, infants, monitors/es, exmonitors/es, etc.

Les monitores i monitors de l’esplai els Cargols tenim mol-
tes ganes de tornar a fer esplai els dissabtes i veure tots els 
cargolins i cargolines!

informació facilitada
per l’equip de monitores i monitors

Unió Esportiva Subirats

La declaració d’estat d’alarma ha suposat per a la UE Subi-
rats una excepcionalitat antinatural als seus principis, que 
són fomentar la relació social i l’activitat a l’entorn de l’es-
port. Amb la població confinada a casa o amb unes mesu-
res severes de distanciament, l’esport en grup s’ha anul·lat 
a la nostra vida quotidiana. Per superar la situació tan bé 
com puguem, a part de seguir treballant en la gestió del 
club durant el confinament, els diferents equips han seguit 
mantenint el contacte practicant manteniment a casa amb 
sessions específiques preparades i diferents activitats di-
vertides que han mantingut la cohesió de grup.

Esperant que tornem a la normalitat al més aviat possible, 
seguirem treballant perquè l’esport en societat no falti a 
Subirats.

informació facilitada per la uE Subirats R
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Racó de les entitats
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Racó de les entitats

Dies de Covid-19

Des del Racó de les entitats ens adrecem a vosaltres en 
aquests dies convulsos i plens d’angoixa (on és inevitable 
parlar del virus SARS-CoV-2) per explicar-vos una mica el 
dia a dia de les nostres residències des de l’esclat de la crisi. 
Volem manifestar-vos que a pesar del confinament, ens 
sentim molt recolzats pels nostres veïns i veïnes del muni-
cipi, així com per les associacions de voluntarisi institucions 
com l’Ajuntament de Subirats o el Consell Comarcal.

A la Casa de Família El Cenacle i a la Residència Fontsanta, a 
partir del 15 de febrer, tenien clar que el virus no era broma 
i que calia començar a prendre mesures extraordinàries. 
Els nostres metges i infermeres respectives van exercir a 
l’inici de la crisi un paper fonamental, ja que van fer una 
avaluació de riscos fonamental per al futur.

Per part de la gerència i el patronat de les dues entitats, es 
va fer un esforç econòmic per adquirir materials d’autopro-
tecció per a tot el personal que a dia d’avui es manté, tot i 
l’escassetat de mitjans que ha quedat palesa. El personal 
d’ambdues residències està tenint en tot moment una acti-
tud d’acompliment de les diverses normatives amb relació 
a les mesures d’autoprotecció i ús d’EPIs, i estan mostrant 
una actitud professional d’excel·lència.

Tot i l’excepcionalitat del moment, un cop més, gràcies al 
gran teixit associatiu del poble de Catalunya i les persones 
del Penedès, i per descomptat, gràcies a la tasca de coordi-

nació exercida per l’Ajuntament, el Consell Comarcal, l’EAR 
(Equip de Atenció a Residències) i els departaments de Tre-
ball i Salut, estem fent front a aquesta l’amenaça amb dili-
gència, dignitat i serenor.

L’actitud de l’Ajuntament de Subirats i del Consell Comar-
cal, amb el seu interès a dotar-nos de materials de quali-
tat realitzats per associacions de voluntaris com “Penedès 
Solidari”, els seus esforços a coordinar les desinfeccions 
d’ambdós centres i les trucades constants per interes-
sar-se per les nostres necessitats han estat fonamentals 
fins ara.

A diferència del Govern central, no pensem que aquest 
terrible virus sigui una guerra. Pensem que és una lluita 
col·lectiva, una lluita en defensa de la vida dels sectors més 
dèbils, com en el que nosaltres ens trobem. 

Per aquesta raó, els catalans i les catalanes ens unim i fem 
xarxes, cerquem, tenim cura de tots i totes, i aquesta unió i 
cura ens donarà força, com en altres moments terribles de 
la nostra història.

Si seguim així, ens en sortirem, tot i que amb molt de pati-
ment i voluntat, estigueu-ne segurs.

informació facilitada per
casa de família El cenacle i residència fontsanta

Aquest any ens hem quedat a casa!

Els membres de l’Associació Castell de Subirats, amb motiu 
de l’1 de maig, Aplec del Pa i l’Empenta, vam creure que haví-
em de fer alguna cosa per donar sentit al moment que estem 
vivint i poder-nos veure. Vam pensar que una pregària co-
munitària aprofitant les xarxes socials fora una bona idea. 

Vam fer un petit vídeo i vam enviar un enllaç per connec-
tar-se, i a les 11 del matí del dia 1 uns 30 amics ens vam 
veure. Va ser emotiu! El podeu veure aquí: https://youtu.
be/8ws6rA9vlsA.

Des de l’any 1971, que es va recuperar aquesta festa, no 
s’havia suspès mai. L’any que ve en farà 50 i si Déu vol ho 

podrem celebrar amb la normalitat de tots els 48 anys an-
teriors!

El llibre ‘El Castell de Subirats 1100 d’història’, al capítol “La 
Marededéu de la Font Santa” diu que un pastor va trobar la 
imatge en un indret anomenat “Font de la Salut”. Amb op-
timisme, volem transmetre un missatge d’esperança: “ENS 
EN SORTIREM!”. I esperem que l’any vinent puguem pujar 
a Subirats a venerar la imatge i puguem estar tots junts de 
nou!

Volem tenir un sentit record per a totes les persones que 
ens han deixat, en especial les del nostre municipi i la nostra 
comarca!

informació facilitada per
l’Associació castell de Subirats 

Aplec del Pa i l’Empenta 2020
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Subirats participa al projecte 
“Penedès Solidari”

Juntament amb els municipis de Sant Cugat Sesgarrigues, 
Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit 
i Sant Martí Sarroca, Subirats ha participat al projecte “Pe-
nedès Solidari”.

Es tracta d’una iniciativa que sorgeix per donar resposta 
a les primeres necessitats que han sorgit arran de la crisi 
de la Covid-19 als diferents centres (residències, hospitals, 
centres d’acollida de joves estrangers no acompanyats…) 
del nostre territori, a més de cobrir altres necessitats del 
municipi. 

Coneixedors d’aquesta iniciativa, que ja havia començat un 
petit grup, des de l’Ajuntament es va fer una crida per de-
manar la col·laboració de persones que sabessin cosir per 
fer bates i mascaretes.

Les persones voluntàries rebien tutorials per poder elabo-
rar el material.

A la iniciativa hi van participar un total de 21 dones de Subi-
rats, que amb la resta de persones dels altres municipis 
han pogut confeccionar un total de 3.650 mascaretes de 
roba i 6.700 mascaretes de teixit no teixit, i també 2.750 
bates de plàstic i 2.800 bates de teixit no teixit.  

El vigilant de l’Ajuntament feia les entregues i recollides del 
material, que es portava a Sant Cugat Sesgarrigues per ser 
distribuït, segons les necessitats, a la comarca. El grup de 
cosidores s’organitzaven a través del WhatsApp i el telèfon, 
demostrant el seu tarannà altruista i solidari i fent evident 
el lema “La unió fa la força”.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair-los a totes 
elles la seva feina, el seu compromís i el seu esforç.

informació facilitada pel grup de dones 
cosidores de Subirats
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A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessionsdel 
ple municipal.
Podeu consultar les actes completes de les sessions del Ple a l’apartat “Transparència – Acció de govern 
inormativa” del web municipal www.subirats.cat

SESSiÓ ExTrAordinÀriA cElEBrAdA El 23 
d’ocTuBrE dE 2019

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals 
de les eleccions generals del dia 10 de novembre de 2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- Aprovar l’adjudicació del contracte de la concessió del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del mu-
nicipi de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- Aprovar l’acta del replantejament de la línia de delimi-
tació entre els termes municipal de la Granada i de Subi-
rats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- Aprovar la creació de les comissions informatives d’hi-
senda i urbanisme i la comissió de poble.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- Aprovar provisionalment la modificació de les orde-
nances fiscals per a l’exercici 2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP, TRES VOTS EN 
CONTRA, manifestats pel grup ERC-AM I UNA ABSTENCIÓ 
del grup APS-CUP-AMUNT.

6.- Aprovar la modificació del règim de dedicació i retribu-
cions de l’alcalde.
Resta damunt la taula.

7.- Donar compte dels decrets de canvi de dedicació i re-
tribucions de les regidores membres del govern amb com-
petències delegades.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSiÓ ordinÀriA cElEBrAdA El 6 dE 
novEmBrE dE 2019

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries extraordinà-
ria i urgent del dia 16 d’octubre de 2019 i l’extraordinària 
del dia 23 d’octubre de 2019.
Resta damunt la taula.

2.- Resoldre l’escrit de propostes al projecte constructiu de 
reurbanització de la travessera urbana BV-242ANT a Sant 
Pau d’Ordal.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- Aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions 
de la JGL.

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

4.- Moció de suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi 
a l’entitat Ampert – Associació contra el càncer i de suport 
al malalt oncològic.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS. 

5.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des de la 
darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 582/2019 
Fins al núm. 655/2019 ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

S.1.- Donar compte del decret 657/2019 de modificació de 
l’organigrama municipal.
Tots els regidors es donen per assabentats.

S.2.- Nomenament representant comissió de seguiment 
àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Pene-
dès.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

S.3.- Moció per demanar la retirada del pla director urba-
nístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM i APS-CUP-AMUNT 
i UNA ABSTENCIÓ manifestada pel grup PSC-CP.

SESSiÓ ExTrAordinÀriA cElEBrAdA El 18 
dE dESEmBrE dE 2019

1.-  Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exer-
cici 2020 de l’ajuntament de Subirats, les bases d’execució 
del pressupost i la plantilla de personal de l’ajuntament.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP, DOS VOTS EN 
CONTRA, manifestats pel grup APS-CUP-AMUNT,  I TRES 
ABSTENCIONS del grup ERC-AM.

2.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària 
06/2019.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- Aprovar definitivament el procediment d’ocupació di-
recta d’uns terrenys 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.

4.- Aprovar la proposta del servei català de la salut de des-
doblament de l’àrea bàsica de salut Penedès rural en dues 
noves ABS. 

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

5.- Aprovar la creació i definició de les funcions del 
regidor/a de barri.
Resta damunt la taula.

6.-  Acceptar el traspàs de la titularitat del tram 2 pk 1+725 
i el tram 5 pk 2+200 de Sant Pau d’Ordal, de la travessera 
urbana bv-2428ant de Sant Pau d’Ordal,  per part de la 
diputació de Barcelona.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.-  Nomenar els membres de les comissions informatives 
d’Hisenda, Urbanisme i Comissió de Poble.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.- Presentació de requeriment previ davant el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya respecte 
del pagament de la quantitat de 1.300 € per alumne de 
les llars d’infants municipals entre els cursos 2012-2013 i 
l’actual 2019-2020, ambdós inclosos.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.-  Revisió anual del padró municipal d’habitants amb re-
ferència a data u de gener de dos mil dinou.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.- Donar compte al ple de l’acta de la mesa de contrac-
tació de la concessió del servei públic de subministrament 
d’aigua potable del municipi de Subirats relativa al recurs 
especial en matèria de contractació interposat per Cassa 
aigües i depuració, SLU contra l’acord d’adjudicació.
Tots els regidors es donen per assabentats.

11.- Donar compte de la comunicació d’inscripció de la 
renovació de les persones encarregades del govern i ad-
ministració de la junta de compensació de la urbanització 
muntanya rodona.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSiÓ ordinÀriA cElEBrAdA El 29 dE 
GEnEr dE 2020

1.- Aprovar les actes de les sessions ordinàries del 25 de 
setembre, sessió extraordinària i urgent  del  16 d’octubre 
de 2019.
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS 
GRUPS.

2. Adherir-se al “compromís pel riu inclusiu. Per al desen-
volupament sostenible del territori mitjançant l’empode-
rament de les persones amb risc d’exclusió social”.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

3. Aprovar la creació i definició de les funcions del regido-
ra de barri.

Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

4.- Acceptar la cessió gratuïta d’una porció de terreny si-
tuat a prop del barri de la Guàrdia del nucli de Sant Pau 
d’Ordal.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

5.- Incoar expedient per a la desafecció d’uns camins inclo-
sos a la modificació del POUM consistent en la supressió 
d’uns camins situats prop del nucli de Can Batista.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

6.- Donar compte del conveni entre l’ACA i la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf per la incorporació i l’assumpció del 
finançament de la gestió del sistema de sanejament de 
Cantallops.
Tots els regidors es donen per assabentats.

7.- Moció presentada per Junts per Subirats i ERC-AM de 
rebuig per la resolució de la JEC respecte al M.H. President 
Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

8.- Moció presentada per ERC-AM pel reconeixement de 
les dones deportades als camps de concentració nazi.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

9.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des 
de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 
656/2019 fins al núm. 756/2019 ambdós inclosos i des del 
núm. 1/2020 fins al núm. 15/2020.
Tots els regidors es donen per assabentats.

SESSiÓ ordinÀriA cElEBrAdA El 4 dE 
mArÇ dE 2020

1.- Aprovar l’acta de les sessions ordinàries del 6 de no-
vembre de 2019 i del 29 de gener de 2020, i de les sessions 
extraordinàries dels dies 23 d’octubre i del 18 de desem-
bre de 2019.
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DELS MEM-
BRES ASSISTENTS.

2.- Aprovar el contracte privat entre l’Ajuntament de Subi-
rats i la parròquia de Sant Pere de Subirats per a la cessió 
temporal d’ús del pou de la Fontsanta i l’aqüeducte sub-
terrani.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

3.- Aprovació del conveni sobre l’assumpció de la gestió 
informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals 
(AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
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Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

4.- Aprovar el pla de joventut de Subirats, 2020-2023.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP i QUATRE ABSTEN-
CIONS, manifestades pel grup ERC-AM i APS-CUP-AMUNT.

5.- Aprovar el padró fiscal de la taxa per prestació de ser-
veis en cementiris locals vigents en aquest municipi, i cor-
responents a l’exercici 2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

6.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària 01-
2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

7.- Aprovar la revisió del pla director d’abastament d’aigua 
potable de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

8.- Aprovació de l’actualització del conveni-tipus per a l’as-
sumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants 
(AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

9.- Aprovar l’increment de les retribucions dels empleats 
públics de l’ajuntament de Subirats.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

10.- Atorgar la llicència d’ocupació provisional al Sr. S.M.M. 
per a una activitat d’interès científic-social al paratge pú-

blic conegut com a Can Figueras (zona del jaciment pale-
ontològic).
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS.

11.- Donar compte de l’acta del resultat de la votació re-
lativa a l’enquesta que ha realitzat l’Ajuntament per co-
nèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Subirats per decidir 
anomenar un carrer o plaça amb el nom “1 d’Octubre”.
Tots els regidors es donen per assabentats.

12.- Donar compte de l’aprovació del conveni de col-
laboració en el programa d’activitats de promoció d’en-
velliment actiu a la gent gran entre l’Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons i l’Ajuntament de Subirats.
Tots els regidors es donen per assabentats.

13.- Donar compte al ple del decret d’alcaldia 35/2020, de 
10 de febrer, pel qual es declara l’emergència de les ac-
tuacions necessàries com a conseqüència de la borrasca 
Gloria entre els dies 20 i 26 de gener de 2020 als seu pas 
pel municipi de Subirats.
Tots els regidors es donen per assabentats.

14.- Donar compte dels decrets dictats per l’alcalde des de 
la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 16/2020 
fins al núm. 61/2020 ambdós inclosos.
Tots els regidors es donen per assabentats.

15.- Moció presentada per ERC-AM per a la commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSIS-
TENTS. 

16.- Moció presentada per Junts per Subirats i PSC-CP per 
demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès. Proposta 
d’estació INTERMODAL D’ALTA VELOCITAT A VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet 
a votació i s’aprova per SIS VOTS A FAVOR, manifestats 
pels grups de JUNTS PER SUBIRATS i PSC-CP, i QUATRE 
VOTS EN CONTRA, manifestats pel grup ERC-AM i APS-
CUP-AMUNT.

Primer Ple telemàtic celebrat el 6 de maig de 2020
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Per primer cop a la història de Subirats i, degut a l’estat d’alar-
ma decretat arrel de la situació d’emergència sanitària, es va 
celebrar aquest Ple de manera telemàtica.

L’Ajuntament es va adherir al servei de videoconferència LO-
CALRETMEET, que el Consorci Localret va posar en funciona-
ment per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens 
locals.

La sessió va ser retransmesa pel canal de Youtube de l’Ajun-
tament.
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Grups municipals

Benvolguts veïns i veïnes:

Escrivim aquest article des del confinament, encara en la 
fase 0, i desitjant que quan arribi a les vostres mans es-
tiguem ja molt a prop o de ple en l’última fase de la de-
sescalada o, com ens hem acostumat a sentir, en la “nova 
normalitat”. Una nova normalitat de la qual ens parlen con-
tínuament des de Madrid, que han convertit aquesta pan-
dèmia, per imposar els seus criteris, en un nou 155 a cops 
de reials decrets.

Hem vist com la Generalitat, que té les competències en 
Sanitat, en Ensenyament i en moltes altres qüestions que 
afecten el dia a dia dels ciutadans, ha quedat despullada de 
les seves funcions. Això sí, ha estat “un café para todos”, no 
només per a Catalunya. Des de l’inici de la crisi del Covid-19 
el Sr. Presidente del Gobierno de España cada diumenge 
s’ha reunit per videoconferència amb els presidents de les 
comunitats autònomes. A data d’avui ja porten 9 reunions, 
on sembla que s’escolta amb interès, però després, amb les 
accions que pren, no hi ha altre resultat visible que no sigui 
el de les seves decisions.

Indubtablement, ningú (ni nosaltres com a ciutadans ni com 
a partit ni els equips de govern de cap administració, sigui 
més gran o més petita) ens havíem trobat davant d’una si-
tuació de crisi similar. No hem tingut cap catàstrofe natural. 
Els edificis, els carrers i les infraestructures hi són, però la 
pandèmia sanitària ens ha portat a una situació inaudita 
per a tota la ciutadania. Mai ningú de nosaltres havia viscut 
una crisi d’aquestes característiques. Parlem del confina-
ment, del nombre de persones mortes, del nombre de con-
tagis, de les mesures que s’han pres per tal de minimitzar 
la pandèmia. Mesures que, per nosaltres, han arribat tard, 
però no és ara el moment de passar comptes amb ningú, 
sinó de pensar com hem de sortir tots plegats d’aquesta 
mena de postguerra.

Les receptes no han de ser iguals per a tothom: el territori 
és extens i necessitem, un cop controlada la fase sanità-
ria,  reforçar l’economia. Sembla que ens hem adonat que 
no podem basar la nostra economia només en un puntal: 
els serveis i el turisme. Sembla que ens hem adonat que 

han estat una immensa errada les deslocalitzacions de la 
indústria, que ha afectat tant el nostre país com la resta 
d’Espanya i Europa.

Alguna cosa hem d’aprendre de tot el que està passant, 
a banda d’instruir-nos en com utilitzar les mascaretes, els 
gels hidroalcohòlics, els EPIs i el manteniment de les dis-
tàncies de seguretat entre les persones. Hem d’aprendre 
a construir una societat més forta en tots els sentits. Hem 
d’aprendre a cuidar-nos els uns als altres i a tenir present 
que, en qualsevol moment, un bacteri insignificant que no 
es pot veure, ens pot prendre tot allò que més estimem: la 
família i els amics. 

Ha estat i és una ensenyança de vida, el que ens està pas-
sant, tant invidualment com socialment. Mai, la gran majo-
ria de nosaltres, ens havíem enfrontat a un enemic invisible 
però mortal. Hem de fer una reflexió profunda com a socie-
tat, sobretot després d’haver vist i sentit cada dia com mol-
tes persones ens han deixat, i en les condicions que ho han 
fet. El virus ha arremès sobretot en el col·lectiu de les per-
sones de major edat: els nostres avis, àvies, pares i mares. 
Com a societat hem de cavil·lar si aquest model d’atenció 
a les persones grans, que per malalties o per manca de 
temps de la família, romanen a centres assistencials, és el 
més adequat. Unes generacions que han viscut la postguer-
ra, i alguns fins i tot la Guerra Civil o el franquisme, èpoques 
d’escassetat en què han treballat molt durament per tirar 
endavant i perquè tots visquéssim millor no es mereixen 
aquest final. En aquest aspecte, totes les administracions 
que tenen competències han fallat. És una lliçó trista i dolo-
rosa, la que hem après. 

Però ara ens toca mirar endavant, i l’única manera de sor-
tir-se’n és mantenint la serenor, la firmesa i el seny. Ens 
toca anar reprenent la quotidianitat, encara que sigui una 
mica diferent. Sent conscients que ens toca utilitzar tot el 
que puguem i els serveis que tenim més a prop: els restau-
rants, les perruqueries, els cellers, el comerç de proximitat, 
els professionals de qualsevol tipus. Ara, més que mai, ens 
necessiten. No fallem als nostres conciutadans ni a les nos-
tres empreses. El teixit econòmic i social està en joc.
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Cuideu-vos molt!

s’hauria pogut fer diferent. Al final, tots els governs neces-
siten el contrapunt de l’oposició, que pot prendre forma de 
proposta en un inici, però que ha de seguir prenent forma, 
un cop les propostes no han sigut escoltades, de reflexió. 

La gestió de la crisi la podem qualificar de lícita i correcta, 
fins i tot conservadora i pecant per defecte, en paraules del 
mateix alcalde, però hem trobat a faltar algunes mesures, les 
quals encara som a temps d’aplicar:
-  Ajuts destinats a cobrir una part de la quota de l’IBI del petit 

comerç que ha vist reduïts els seus ingressos.
-  Pla de reactivació econòmica local.
-  Ajuts als autònoms que han vist reduït els seus ingressos.
-  Ajuts directes a les persones que han patit un ERTO per 

poder sobreviure mentre no han cobrat de l’Estat (a meitat 
del mes de maig la majoria dels ERTOs encara no havien 
cobrat).

Vam proposar que les retribucions dels grups municipals del 
trimestre es destinessin a comprar material sanitari, però 
se’ns va dir que era una quantitat irrisòria.

Totes aquestes accions es podrien canalitzar en una renda 
bàsica local que fes de pont per als mesos en què han que-
dat afectades les famílies per la pandèmia o fins que es rebin 
les ajudes d’altres instàncies (Estat, Generalitat), sovint més 
lentes a l’hora de la gestió. Hi ha ajuntaments de la comar-
ca (i no són els més grans) que estan estudiant invertir uns 
200.000€ en ajudes directes. 

En l’aspecte sociosanitari, també hem trobat a faltar:
-  Repartiment de mascaretes per a tots els veïns/es (i no 

només amb la gent més gran) i una distribució i informació 
més uniforme.

-  Alguna acció de reconeixement a les nenes i nens que han 
aguantat tan bé el confinament, ja sigui amb el repartiment 
casa per casa de llibres de Sant Jordi, contes virtuals, etc. 

-  Fer la Festa de Subirats en Flor igualment, canviant la data i 
el sistema de repartiment.

En general, la majoria de mesures s’han supeditat al que di-
gués l’Estat, en primera instància, i la Generalitat, entenent 
la pandèmia com un fenomen que han de resoldre altres, i 
reduint el paper de l’Ajuntament a una sucursal.

També volem deixar-vos l’enllaç al primer Ple telemàtic de la 
història de l’Ajuntament. El podeu consultar sencer a  https://
www.youtube.com/watch?v=rzjRuR8x0hA 

Per finalitzar, hem de felicitar tots els veïns i veïnes per l’es-
forç que han fet durant el confinament, i encoratjar-nos a 
tots a respectar les mesures de protecció i de distanciament 
físic (que no pas social) en el procés de la desescalada per tal 
de poder tornar a abraçar els nostres éssers estimats ben 
aviat.

Cuideu-vos!

No cal que us diguem que vivim una època excepcional. Tots 
estem patint els efectes d’una crisi sanitària i humanitària 
provocada per un virus anomenat Covid-19 i que ha trasto-
cat tot allò que fèiem fins ara. Confinats a casa, durant uns 
mesos, amb només els serveis essencials funcionant i amb 
milers d’infectats a tot el país als hospitals i a les residències, 
s’ha evidenciat que el sistema sanitari públic és, i ha de ser, 
un dels pilars fonamentals del nostre estat del benestar, i la 
política ha de protegir aquest bé tan essencial que tenim. 
Aquesta crisi ens ha demostrat una realitat: TOTS som vul-
nerables. I per tant, cuidar aquesta vulnerabilitat, ja sigui a 
nivell sanitari, econòmic, laboral o social, ha de ser la nostra 
prioritat. Fins ara molts creien que això de la vulnerabilitat 
era una qüestió només d’uns quants, un afer que només 
calia que se n’ocupessin els Serveis Socials, però la Covid-
19 ens demostra que tots podem estar en un moment de la 
nostra vida en situació de vulnerabilitat (ja sigui perquè por-
tem dies ingressats a l’UCI, ja sigui perquè no ens hem pogut 
acomiadar del nostre familiar estimat i ni tan sols l’hem 
pogut veure i abraçar en el seu últim alè, ja sigui perquè ens 
hem quedat sense feina o sense ingressos a causa de l’atura-
da per l’estat d’alarma, ja sigui per què patim violència mas-
clista i estem obligats a conviure amb el nostre maltractador, 
ja sigui perquè tenim una malaltia crònica que fa que amb el 
confinament, s’agreugi, ja sigui perquè som treballadors/es 
de la sanitat i estem esgotades davant el coŀlapse i el treball 
sense les màximes condicions de protecció, ja sigui...).

Les crisis arriben sovint perquè calen canvis globals, i segu-
rament hem de sortir d’aquesta crisi amb més consciència 
de que hem d’aturar l’emergència climàtica, més consciència 
de la importància de l’economia local i el producte de proxi-
mitat, més consciència de que cal invertir més en una sani-
tat pública capdavantera i no pas en despesa militar o bé de 
sosteniment de la monarquia, per exemple.

Respecte a la gestió que s’ha fet d’aquesta crisi, ha sigut 
nefasta per part del Gobierno espanyol, aplicant tard i ma-
lament el tancament i el confinament de la població, amb 
rodes de premsa militaritzades, amb un llenguatge bèl·lic 
com si es tractés d’una guerra i amb l’aplicació de mesures 
econòmiques totalment insuficients i indignes d’un Gobier-
no que s’ha autoanomenat el més progressista de la història 
d’Espanya. A nivell del Govern català, s’ha evidenciat, de nou, 
la necessitat de disposar d’un estat propi per tenir les eines 
i els recursos per fer front a la pandèmia d’una manera més 
professional i més basada en el coneixement científic.

A nivell local, els regidors d’ERC Subirats ens hem posat a dis-
posició de l’equip de govern davant la crisi per ajudar en tot 
allò que fes falta i hem tingut tota la informació a través de 
videoreunions setmanals amb l’equip de govern. Hem sigut 
lleials i ho seguirem sent, però això no obvia la nostra res-
ponsabilitat davant del municipi i el fet pel qual els veïns i veï-
nes ens van donar la seva confiança: fer la feina de l’oposició, 
que vol dir posar la mirada en allò que manca, en allò que 
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Una oposició que proposa i participa

Benvolgudes veïnes i veïns de Subirats, aquest és un but-
lletí especial pel moment que vivim, i que recordarem. I ho 
estem vivint en present, perquè el risc de contagi del virus 
no ha passat, i també al dia a dia perquè mirar cap al futur 
genera moltes incerteses. No obstant, no hem de d’oblidar 
ni de posar-nos una bena als ulls. Hem d’aprofitar els apre-
nentatges del que estem vivint:

- Sistema públic i universal: Hem comprovat que les retalla-
des del passat, que no s’han capgirat, ens han afeblit. Mal-
grat tot, el sistema públic de salut és el que està salvant la 
vida en primera línia i sense discriminacions.

- Salut comunitària: Hem viscut com la salut va molt més 
enllà de l’àmbit sanitari i que el lloc de residència, la quali-
tat dels habitatges, les condicions econòmiques, els espais 
urbanitzats, l’educació, són molt importants. 

- Societat de consum: Hem vist que havíem oblidat que 
podíem patir una epidèmia una crisi de salut, i que no es-
tàvem tan preparats com poques setmanes abans ens es-
taven assegurant. Hem viscut uns canvis d’hàbits forçats, 
restablint la idea del que és i el que no és essencial.

- Sectors bàsics: Hem vist que l’agricultura és un sector es-
sencial, que un teixit industrial competitiu és bàsic, que de-
pendre de tot el que ve de l’altre punta del món és un risc, 
que la dependència del turisme és un problema. 

- Fibra òptica: Internet és un servei essencial, i ara s’ha 
pogut veure. No tenir accés a internet genera diferències 
en el treball, en l’educació, en el comerç i les empreses. Va-
lorem, doncs, l’esforç de l’Ajuntament amb consens de tots 
i l’empresa XTA per ampliar l’extensió al municipi. 

També hem comprovat:

- Decreixement positiu: Que quan parem i deixem de conta-
minar, la Terra té gran capacitat per recuperar-se.

- Confinats: Que les persones tenim un gran sentit de co-
munitat i hem assumit sacrificis pel benefici comú, per res-
ponsabilitat, més que no pas per la llei i l’estat d’alarma. 

- Servei: Hem vist una gran entrega i sacrifici de molts pro-
fessionals i voluntaris de la salut, de l’assistència social, de 
l’alimentació, de la neteja, de l’educació, de l’administració 
pública, treballadores de l’Ajuntament, etc. Un aplaudiment 
merescut. Ara, com abans, és hora de reconèixer també els 
drets laborals.

- Sense escola, sense jocs al carrer i el silenci als carrers: 
Les nenes i nens van ser les primeres a quedar-se a casa i 
han viscut una situació que recordaran, mentre les mares i 

pares han hagut de teletreballar, educar, entretenir, cuidar 
i mantenir-se.

- Adaptació: Que tenim una gran capacitat d’adaptar-nos 
i treure profit del coneixement i la tecnologia. També de 
recuperar coneixements i experiències, com la de les cosi-
dores i les voluntàries que han tingut un paper important. 
Gràcies, gràcies per ser-hi sempre.

- Poble: Hem recuperat relacions de veïnatge i una redes-
coberta, si no ho sabíem ja, que Subirats és un indret pri-
vilegiat.

- Municipi: Hem establert nous espais de comunicació. S’ha 
pogut fer un ple a distància i retransmès en directe, i hem 
pogut fer aportacions per millorar, corregir i fer seguiment 
de la gestió de la crisi. Sempre es pot millorar, però davant 
d’una situació que cap de les regidores i regidors esperà-
vem, s’ha actuat amb dedicació, generositat, responsabili-
tat i criteri. 

La població, salvant excepcions, ha demostrat gran madu-
resa i, per contra, la classe política dirigent ens ha tractat 
de forma infantil, amb por, cedint a pressions dels poders i 
generant picabaralles polítiques partidistes i penoses. L’”es-
tafa” d’alarma ha servit per blanquejar l’exèrcit i les forces 
de seguretat donant-los protagonisme i carta blanca per 
l’abús d’autoritat. Mentre la gestió de la crisi l’han entomat 
municipis i autonomies, s’ha optat per recentralitzar i per 
un control eficient dels mitjans. Improvisació i falta de pre-
paració. Davant d’una gestió nefasta que es mesura amb 
milers de morts, i especialment en residències, han tirat 
de propaganda de manual com qualsevol dictadura. S’han 
abocat milers d’euros a mitjans de comunicació privats. No 
s’ha aprofitat l’estat d’alarma per posar els mitjans de pro-
ducció i serveis privatitzats al servei de les persones, sinó 
per mantenir tothom callat. S’ha obligat la gent a anar a 
treballar, i quan no ha estat així, s’ha obligat que cadascú 
ho pagui a canvi de les seves vacances i el seu temps en 
un “permís retribuït retornable”. S’han protegit empreses i 
bancs que, una vegada més, han repartit beneficis entre els 
accionistes mentre autònoms i petites empreses han seguit 
pagant. 

D’aquesta i altres crisis hem après que és el poble qui salva 
el poble, que és necessari canviar de paradigma econòmic 
i que caldrà seguir lluitant per superar aquests moments, 
perquè aquesta crisi no la paguem els de sempre.

Gràcies, veïnes i veïns de Subirats.
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Permeteu-nos que les nostres primeres paraules siguin per 
a tots aquells veïns i aquelles veïnes que hagin perdut un 
ésser estimat durant aquesta pandèmia. Han estat i són 
moments durs, duríssims. Per a tots ells, un recordatori 
especial, el nostre més sentit condol i una abraçada molt, 
molt forta.

En segon lloc, ens agradaria agrair a tots els treballadors 
municipals la seva tasca durant tot aquest període. Uns 
mesos plens d’incertesa i pors per l’incert futur. Gràcies al 
seu esforç i dedicació hem mantingut el servei i l’atenció 
al ciutadà del consistori atenent i intentant solucionar els 
problemes més propers. Els ajuntaments som el primer 
bloc de contenció i l’administració més propera al ciutadà, 
aquella a la qual s’adrecen els nostre veïns, i que creiem 
que s’hauria de posar en valor i tenir major reconeixement. 
Finalment, ens agradaria fer una menció especial i el nostre 
reconeixement per a la brigada i l’agutzil municipal. Gràcies 
per la seva enteresa i treball al llarg d’aquests dos últims 
mesos. Plens de petites accions però que, vistes en el seu 
conjunt, ens ha permès pal·liar els efectes d’aquest virus 
tan letal al nostre municipi.

Finalment, volem unir-nos des d’aquest espai a aquests ho-
menatges espontanis per a tots els nostres veïns que des 
del seu lloc de responsabilitat (infermeres, metges, mos-
sos d’esquadra...) i amb la seva lluita diària s’han convertit 
en els veritables herois d’aquest malson. Un aplaudiment 
emocionat per a tots ells.

Qui podia preveure un dimecres de mitjans de març, des-
prés d’una junta de govern, on ja ens trobàvem preparant 
la temporada d’estiu (obertura de piscines, casals d’estiu, 
vacances del personal...), revisant les últimes accions de les 
obres que estaven en marxa, recuperant-nos de les des-
trosses de la tempesta Gloria que havia afectat el nostre 
municipi... que, d’un dia per l’altre, canviarien totes les nos-
tres prioritats. Han estat dies frenètics, fugaços, plens de 
reunions i problemes. Molts problemes. Milers de dubtes 
sobrevolaven cadascuna de les decisions que es prenien. 
És difícil prendre partit cap a una solució quan empírica-
ment no tens cap referent que t’ajudi o et permeti certa 
orientació. Tot el que succeïa era nou i cada pas que avan-

çaves t’aventuraves cap a un escenari desconegut i un nou 
estadi de la situació. Davant d’aquesta situació, ho hem tin-
gut sempre clar: prudència i criteris de racionalitat. Aquests 
han estat els nostres pals de paller a l’hora d’actuar. Segu-
rament no sempre hem encertat, o ho podríem haver fet 
d’una altra manera, certament. Però hem preferit pecar per 
excés de zel que posar en risc la salut dels nostres veïns. 

Tot apunta que hem superat el pitjor episodi de la pan-
dèmia pel que fa a la crisi sanitària. I ara què? Ara tocarà 
afrontar les seves dures conseqüències. No només a nivell 
sanitari, intentant posar remei perquè això no torni a suc-
ceir, sinó, i potser més important, també a nivell social. Són 
moltes, moltes, les famílies a les quals l’impacte d’aquest 
tsunami econòmic afecta i afectarà durant els propers anys: 
treballadors que han perdut o perdran el seu lloc de treball, 
petits negocis que hauran de tancar per la inviabilitat del 
negoci... I ara, més que mai, ningú es pot quedar enrere. 
Ara ens toca reconstruir aquest país. És temps de treballar 
units per la recuperació. Si hem estat capaços entre tots 
de fer un pols al virus i guanyar la partida, també hem de 
ser capaços entre tots de posar-nos d’acord en quines són 
les mesures i els ajuts. Caminat plegats per la senda de la 
recuperació.

Moltes coses han canviat en les nostres vides després 
d’aquesta situació. Res ja no serà igual, i tant de bo ens ser-
veixi per reflexionar sobre com entenem el nostre pas per 
aquest món, ajudant-nos a valorar en la seva justa mesura 
totes aquelles petites i quotidianes coses que algú ens ha 
arrencat amb força durant aquest parèntesi. Aquella xerra-
da amb els amics al bar, el petó d’un familiar, l’abraçada de 
la persona estimada i tantes coses que havien passat a un 
segon pla pel ritme delirant de vida que portàvem. Espe-
rem tornar a trobar-nos aviat pels carrers i places del nos-
tre municipi. Compartir conversa i intercanviar impressions 
novament com fèiem anteriorment. Que puguem tornar a 
gaudir de les nostres festes majors, d’un bany a les nos-
tres piscines municipals, d’un partit de bàsquet o futbol a 
les nostres instal·lacions esportives... Segur que serà d’aquí 
a molt poc temps, només depèn de nosaltres. Cuideu-vos 
molt i fins aviat.



43

juny 202085

A
G

E
N

D
A

 C
U

LT
U

R
A

L

Agenda cultural

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

www.subirats.cat

Malauradament, la crisi de la Covid-19 ens ha obligat a cancel·lar o ajornar moltes de les activitats que l’Ajunta-
ment havia previst per als mesos de primavera-estiu. 

A continuació us relacionem els actes organitzats per l’Ajuntament que s’han hagut de suspendre en la data 
que s’havien previst, així com les festes majors dels diferents pobles. 

Març
xerrada “Subministraments 
energètics”    
 
festival Barnasants 

Actuació del cor Soleia 

Taller de comunicació per a 
entitats

Sortida a la Passió d’olesa de 
montserrat 

abril 
1a edició rutes de Subirats; 
corre, pedala i camina entre 
vinyes

l’aclarida a la terra del préssec 
d’ordal

Taller “Alimentació, dietes 
adaptades i activitats per a un 
envelliment saludable”

xerrada a càrrec de martí 
Garcia  
Portes obertes a les llars 
d’infants de Subirats 
 
diada de Sant jordi

festa major de can rossell

festa major dels casots 

Maig
caminada popular Aplec del Pa 
i l’Empenta

Subirats en flor 

jornada de portes obertes al 
ciudEB 

la collita a la terra del préssec 
d’ordal

Premis castell de Subirats 
festa del medi ambient de 
Subirats  

festa major de can cartró 

festa major petita de lavern 

Juny 
festival EvA. Esperanceta de 
casa Gassia i Tarta relena 

xviii festival música a les 
vinyes
festa major de lavern 

La incertesa davant l’evolució de la pandèmia fa que l’agenda d’actes de 
l’Ajuntament es vagi revisant constantment. 

En la mesura del possible es buscarà una nova data per algunes de les 
activitats suspeses. D’altres hauran d’esperar a l’edició de l’any vinent. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament mantindrà la ciutadania informada 
de qualsevol activitat que se celebri a través dels canals habituals de 
comunicació: pàgina web, xarxes socials i WhatsApp. 

Recordeu també que l’agenda es pot consultar sempre a www.subirats.
cat/agenda-activitats-de-subirats/



T L’entrevistaotSubirats

Matías Delgado Nieto 

Té 67 anys i en fa 43 que és 
casat  amb la Maria Teresa Ven-
drell Farré. Té un fill, el David. 
Viu i treballa a Casablanca des 
de fa vint anys, on regenta Cal 
Matías.

Parlem amb el Matías una tarda d’abril 
mitjançant una aplicació d’internet, 
una entrevista realitzada en ple confi-
nament a causa de la crisi de la pandè-
mia del Covid-19, una manera insòlita 
d’entrevista tant per a ell com per a les 
persones que la realitzen.

En Matías Delgado va néixer a Baños 
de la Encina, província de Jaén, fa sei-
xanta-set anys. Als onze anys va arribar 
amb la seva família, els pares i la ger-
mana, a Sabadell. Com moltes famílies 
d’immigrants un bon dia van agafar el 
que es podien emportar en unes male-
tes i van venir cap a Catalunya, cercant 
millors condicions de vida. El tren ‘bor-
reguero’ d’aquells anys els va deixar a 
Barcelona, i d’allí a Sabadell. El Matías 
i la seva família, com tanta altra gent, 
són un exemple viu d’aquella gent que 
tan bé va retratar Paco Candel al seu 
llibre ‘Els altres catalans’.

De seguida va començar a treballar a 
l’hostaleria, primer a la Beguda Alta 
en un bar, després en un forn, i també 
a diferents bars i restaurants. No hi 
havia tradició a casa seva, ja que el seu 
pare era paleta, però l’hostaleria sem-
pre li va agradar i es va convertir en el 
seu ofici. Hi ha fet pràcticament de tot: 
cambrer, maître, cuiner i director d’ex-
plotació.

Després d’uns quants anys en llocs 
com Cal Trons (antigues Caves Park) o 
l’emblemàtic Hostal del Caçador de Ge-
lida, va romandre durant disset anys 
a la cadena Paradís, on va treballar 
realitzant diferents tasques: maître, 
subdirector i director d’explotacions. A 
Paradís es portaven a terme grans es-
deveniments, casaments, comunions i 
reunions. Tota una experiència a l’en-
gròs del que és el servei de la restaura-

ció, on arribaven a fer a l’any entre 300 
i 400 serveis de bodes.

Amb el temps  va crear el restaurant 
Can Panyella a Gelida, municipi on 
vivia, i en va ser el gerent i cuiner du-
rant vuit anys. En Matías és un amant 
de la seva feina. És un món molt sacri-
ficat: t’hi poses a les vuit del matí i hi 
ets fins que s’acaba el servei, a la nit. La 
seva vida es resumeix en una paraula: 
feina, feina, feina. Conjugar una bona 
cuina amb una dosi de creativitat i una 
bona atenció al client és fonamental 
perquè un restaurant tiri endavant. I 
és una tasca diària, no es pot badar.

Des que van obrir Cal Matías, ell porta 
la cuina i la seva dona, la Maria Teresa, 
s’ocupa del servei. S’ha de tenir paci-
ència i do de gents per ser-hi al cap-
davant. Al restaurant hi caben unes 
seixanta persones, és de petit format. 
Ofereixen el menú degustació i una 
petita carta i es dediquen també a co-
munions, casaments i esdeveniments.

Cal Matías, a Casablanca, és un refe-
rent d’aquesta filosofia de vida que 
tenen els seus propietaris: bona cuina 
i atenció al client. No pensa pas a jubi-
lar-se, encara que ja té l’edat, ja que no 
sabria què fer. El seu hobby és la cuina, 
no pensa a jugar a la petanca ni en vi-
atges amb l’Imserso, com fan alguns 
amics i companys seus, tot al contrari. 
Aixecar-se cada matí, comprar, cuinar 
i oferir un bon menjar i un bon servei. 
Tot això és la seva vida.

Tancat des del decret d’estat alarma, 
es mostra força preocupat per la situa-
ció i pel dia després. Com s’obrirà l’hos-
taleria? Quan? En quines condicions? 
S’hauran d’adaptar les sales, posar 
mampares? El cambrer necessitarà 

Restaurant Cal MatíasEn Matías a la cuina

mascareta? A l’espera, com tothom, 
de com podrem tornar a recuperar les 
nostres vides, com haurem de seguir 
endavant mantenint les distàncies fí-
siques, elevant la precaució, però amb 
moltes ganes de tornar a obrir i a ofe-
rir la seva cuina de qualitat als clients.

Per anar obrint boca, el Matías ens 
ofereix la recepta d’unes postres de la 
seva carta.

Emulsió de crema catalana 
amb gelatina de taronja i gelat 
de caramel

Ingredients:

250 g de sucre
8 rovells d’ou
1 litre de nata líquida

Elaboració:

Es fa la crema catalana amb la re-
cepta tradicional. Un cop feta, amb 
el sifó es fa una escuma. S’afegeix 
gelatina de taronja i gelat de cara-
mel i es crema per sobre.


