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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 de Lavern__________________________ 671 580 119
Parròquia de Lavern _________________________ 938 910 265
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
Registre de la Propietat ______________________ 938 172 845

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 
15 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Horari d’estiu (d’abril a setembre): de dimarts a dissabte de 9 a 14 
h i de 16 a 18 h. Diumenge i festius de 10 a 14 h. 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 h) 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,

Un any més comença l’escola i, amb 
ella, hauria de produir-se la normalitat, 
però aquest any tots sabem que no és 
així. I no podem passar de llarg la situ-
ació. Començarem un curs molt com-
plex, després de portar ja més de 6 
mesos del decret de la pandèmia de la 
Covid-19 que ens ha alterat les nostres 
vides. Cap de nosaltres hauria pensat 
que això durés tant i fos tan difícil de 
lluitar. Hem de recordar, primer de 
tot, les persones que ens han deixat, 
tots aquells que pateixen els efectes 
coŀlaterals i la crisi econòmica perquè 
han perdut la feina, estan en situació 
d’ERTO o tenen problemes per tirar en-
davant els seus negocis. Cal expressar 
el nostre agraïment, a continuació, als 
coŀlectius sanitaris, serveis essencials, 
personal municipal i voluntaris i boti-
guers que ens han lliurat subministra-
ments en els moments més crítics de 
la pandèmia. I ara toca encoratjar els 
mestres, ja que viuran un inici de curs 
molt complex en la gestió de la pandè-
mia, fent possible l’ensenyament en 
aquestes circumstàncies i aconseguint 
que els nens i nenes tornin a una certa 
normalitat. 

I dit això... tenim ja solució? Em sap 
greu dir-ho, però a hores d’ara és el 
moment més incert per a molts de 
nosaltres. No tenim una solució clara. 
Tot i que sembla que de cara al primer 
trimestre del 2021 tindrem alguna va-
cuna que ens hauria de fer més fàcil la 
convivència amb la malaltia, avui això 
no es pot afirmar.

El 2020 ha estat un any molt dur per a 
tots, un any per a l’oblit. Va començar 
amb el temporal Gloria, que va gene-
rar desperfectes al municipi i a molts 
indrets de Catalunya, i després hem 
tingut la Covid, que modifica els hàbits 
de tots nosaltres i afecta de manera 
greu la nostra economia.

Amb posterioritat hem vist com el 
preu del raïm baixava per la manca de 
demanda de cava i vi, i després hem 
patit la pitjor plaga de míldiu que es 
recorda a la comarca que, a sobre, ha 
fet reduir considerablement la collita 
en més d’un 70% en el cultiu ecològic, 
fet que provocarà grans pèrdues al 
sector i en l’economia de la comarca.

Ara, per acabar de complicar la situa-
ció, hem vist com dues empreses de 
la comarca situades al Baix Penedès, 
com són Saint-Gobain (antiga Cristale-

ra Espanyola) i Bosch (antiga FEMSA) 
tancaran portes i deixaran, malaura-
dament, molts treballadors en situa-
ció crítica.

Davant aquest panorama, i després 
de tant de temps veient la realitat a 
través de la finestra o la televisió, hem 
de replantejar-nos moltes coses, com 
ara si el model que hem tingut fins ara 
era el correcte i, sobretot, si cal pren-
dre altres tipus de mesures i prioritats. 
Segurament no cal tenir pressa, però 
és cert que el nostre model ha estat 
feble i que serà complicat renunciar 
a un futur si no ens reindustrialitzem 
amb garanties i amb els criteris de 
sostenibilitat que requereix el medi 
al segle XXI. Caldrà també donar valor 
al sòl agrícola i valorar el producte de 
proximitat i reivindicar el model rural, 
aconseguint un confinament ordenat 
al territori si es pot disposar de la fibra 
per poder treballar amb garanties.

Malgrat tot, no perdrem la iŀlusió. Cal 
mirar endavant i reivindicar que entre 
tots trobem –o recuperem– el nostre 
futur, un futur on el model territorial 
posi en valor la ruralitat per davant de 
la urbs i generi activitat econòmica al 
territori per enfortir el futur i no ser 
tan dependents de la indústria del tu-
risme.

Cal recordar també que encara tenim 
presos i exiliats polítics, i que si bé és 
cert que els presos van gaudir d’un 
règim semiobert durant uns dies, la 
justícia espanyola va rectificar i, du-
rant el confinament, va tornar a tan-
car presos polítics en presons confina-
des on el règim de pati és molt reduït 
i on la situació ha de ser insuportable.

Ara per ara ens hem de recuperar de 
la pandèmia, superar la Covid-19, re-
fer-nos d’aquesta crisi i reconquerir 
llocs de treball, però no perdrem l’ho-
ritzó que com a poble ens vam marcar 
en l’aspiració de les nostres llibertats 
i demanem una amnistia per als pre-
sos i exiliats. Sense aquesta  amnistia 
no hi ha la recuperació emocional que 
ens cal per afrontar el futur com a 
nació.

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

Data d’impressió:
Setembre del 2020

Maquetació: 
Publicacions Penedès, SA

Impressió:
Llop-ART, S.C.P.

D.L.: B-25.354-1979 Pere Pons i vendrell
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Anul·lada la visita institucional de la
presidenta de la Diputació de Barcelona

El passat dissabte dia 18 de juliol estava pre-
vista la visita de l’Excma. Sra. Núria Marín, pre-
sidenta de la Diputació de Barcelona, per co-
nèixer les obres de la travessera de Sant Pau, 
actuació subvencionada per l’esmentada ins-
titució. El programa incloïa un recorregut per 
tota la travessera i una visita al Mercat del prés-
sec d’Ordal.

L’augment de contagis de Covid-19 durant 
aquelles dates (molt especialment a l’Hospitalet 
de Llobregat, on la senyora Marín és alcaldessa) 
van fer necessari actuar amb prudència i anul-
lar la visita.

 

Presentació del Pla Únic d’Obres i Serveis
2020-2024 al Castell de Subirats

El passat dimarts 14 de juliol, la con-
sellera de la Presidència, Meritxell 
Budó, va presentar al Castell de Subi-
rats la resolució provisional del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de les comarques que confi-
guren la vegueria del Penedès.

En total, el PUOSC 2020-2024 està 
dotat amb 250 milions d’euros que es 
divideixen en dues línies de subven-
cions: la primera, de 160 milions, per 
a projectes presentats per municipis 
de qualsevol naturalesa, així com per 
consells comarcals, i la segona, do-
tada amb 90 milions i destinada a 
municipis de menys de 5.000 habi-
tants. A les comarques que formen la 
vegueria Penedès, el PUOSC preveu 
destinar-hi 14,1 milions d’euros, que 
es distribuiran en un total de 137 in-
versions, de les quals 63 es faran a 
l’Alt Penedès, amb una inversió de 6,6 
milions d’euros.

Gestió energètica i de telecomunicacions 28.909,52

Millora de l’accessibilitat a l’entorn de la carretera N-340 50.484,95

Aparcament de la travessera urbana de Sant Pau d’Ordal 69.515,05

Foment de l’activitat econòmica: modernització dels polígons 123.048,09

Subirats ha rebut les subvencions següents:
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Instal·lació de la senyalització turística de Subirats

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

TURISME, COMERÇ I MERCATS
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Mesures de prevenció per la Covid-19 
en equipaments turístics i visites guiades 

Durant el mes de juliol s’han reobert al públic els equipa-
ments turístics de Subirats ubicats a l’estació de tren de La-
vern, és a dir, l’oficina de turisme, l’àrea d’autocaravanes i el 
centre de lloguer de bicicletes, els quals s’han adaptat a les 
mesures de seguretat i prevenció per evitar el risc de conta-
gis. També el Castell de Subirats i el Centre d’Interpretació 
Última Defensa de Barcelona han reobert per a visites gui-
ades amb reserva prèvia i control d’aforament. Finalment, 
les rutes guiades –com la que tracta els fets ocorreguts du-
rant la Guerra Civil al nucli del Pago, l’esperanto al poble de 
Sant Pau d’Ordal o la visita sorprenent i misteriosa al nucli 
de Torre-ramona– es poden reservar per a grups reduïts 
(fins a 10 persones), i amb l’ús obligatori de mascareta.

Inauguració virtual i vídeo 
promocional del Mercat del 

Préssec d’Ordal

El Mercat del Préssec d’Ordal va arrencar al maig, amb les 
primeres parades de préssec, i ha estat obert fins a finals 
d’agost. En una edició marcada per la pandèmia de la Covid-
19, el nombre de visitants ha sigut inferior respecte d’anys 
anteriors, però malgrat tot el balanç de la temporada és 
positiu. La inauguració d’enguany es va fer virtualment, per 
‘streaming’ a través de les xarxes socials, amb els matei-
xos productors locals i les parades de préssec d’Ordal com 
a protagonistes. Durant la temporada també s’ha emès el 
nou vídeo promocional del Mercat del Préssec d’Ordal. Tots 
dos vídeos es poden veure a través del canal de YouTube 
de Turisme Subirats. 

Els miradors sonors 
de Subirats 

Al setembre finalitza el projecte dels miradors sonors de 
les rutes enoculturals de Subirats, que aporten al visitant 
una visió de la varietat paisatgística de Subirats. Es propo-
sa descobrir-los a través dels codis QR instal·lats a les di-
ferents enofites que es troben a la ruta 1 del mirador. La 
iniciativa, realitzada al territori per l’arquitecte Miquel Vidal 
i el Centre d’Estudis del Paisatge, activa el turisme intern i 
reforça l’art amb la cultura i el paisatge vitivinícola.

El projecte de senyalització turística de les rutes que trans-
corren pel nostre municipi es duran a terme durant l’últim 
semestre de l’any. L’empresa Dilart aplicacions de senyalit-
zació, SL realitzarà els treballs de subministrament de la se-

nyalització i la seva instal·lació. L’actuació està inclosa dins 
del projecte de senyalització general del Penedès 360º , obra 
promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès  i cofinan-
çada pel PO Feder de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
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Tour virtual
Castell de Subirats 

L’Ajuntament de Subirats cerca 
figurants per al vídeo

de cicloturisme
L’Ajuntament de Subirats ha seleccionat per ordre d’inscrip-
ció les vuit persones que faran de figurants per a la creació 
d’un vídeo promocional del cicloturisme al nostre municipi. 
Els participants són veïns i veïnes de Subirats de diferents 
edats que han omplert el formulari per participar en el 
vídeo. La filmació es durà a terme el cap de setmana del 19 
i 20 de setembre per diferents racons de les rutes de Subi-
rats, l’estació de tren de Lavern, el poble de Sant Pau d’Or-
dal, el carrer de Can Rovira i el celler Eudald Massana Noya.

Les muntanyes d’Ordal, al programa
‘Paisatge encreuats’

El programa d’Olot Televisió 
per a la Xarxa Audiovisual 
Local ha enregistrat a Subi-
rats un capítol del programa 
‘Paisatges encreuats’. Amb 
aquesta peça, titulada ‘Mun-
tanyes d’Ordal”, l’espectador 
descobreix el territori, el seu 
paisatge i els productes que 
es cultiven en aquest entorn 
natural. La filmació, conduï-
da pel presentador i director 
del programa, Albert Brosa, 
ha recorregut diferents es-
pais del municipi. Han par-
ticipat en el rodatge Jordi 
Massana, productor de prés-
sec d’Ordal de Ca la Marieta; 
Maria Camps, del celler Casa 
Ravella; Pere Pons, alcalde de 
Subirats; i Albert Massana, 
gerent de Bikemotions.

Ja es pot gaudir del Castell de Subirats des de casa a través 
de la nova visita virtual. El tour permet contemplar online 
espais exteriors del recinte del castell –com la torre mestra 
o els miradors– i espais interiors de la visita, com l’església 
de Sant Pere o la sala del mil·liari. El tour virtual ofereix un 
recorregut amb imatges en 360º, una breu explicació dels 
punts d’interès, plafons online amb textos explicatius en ca-
talà, castellà i anglès i una selecció d’objectes de l’exposició 
del museu. L’enregistrament de les imatges i muntatge l’ha 
realitzat l’empresa Ferplanedit, de Lavern.  Pots accedir al 
tour virtual a través del web de turisme: www.turismesubi-
rats.cat.T
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
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Veu la llum un nou producte de la mà
dels agents turístics del municipi i Rodalies Renfe

Vídeo promocional del Festival 
Música a les vinyes

Durant els dies 18 i 25 de juliol, en què s’havia de celebrar 
la 18a edició del Festival Música a les vinyes, suspesa per 
la Covid-19,  s’ha fet una campanya de promoció per a les  
xarxes socials del nou vídeo, que també ha servit  com a 
presentació d’aquest material promocional. El vídeo és 
un recull d’imatges de l’anterior edició que servirà per a la 
promoció del Festival en futures edicions. Esperem que us 
agradi i que ens puguem trobar l’any vinent. Gràcies a totes 
i tots per fer-nos costat i fer-ho possible!

Dins del marc de projecte EnobicingPenedès, la Regidoria 
de Turisme treballa amb els agents turístics del municipi i 
Rodalies Renfe en la creació i desenvolupament d’un nou 
producte turístic a Subirats, amb el nom de Bici Tren. Aques-

ta nova experiència combina l’arribada en tren, el lloguer 
de la bicicleta, una app per realitzar per lliure les rutes de 
Subirats i la visita a un celler adherit al segell ‘Pedala i Tasta’, 
que inclou  un tast amb aperitiu. 

Parlem de turisme
a Penedès TV

 

Subirats  ha participat en la secció de turisme que s’ha 
emès en el marc del programa ‘Estiu al Claustre’ de Pene-
dès TV. Durant 9 divendres d’estiu s’ha parlat de turisme 
per donar a conèixer propostes de proximitat de la comar-
ca. En la gravació de Subirats s’ha entrevistat el tècnic de 
turisme, que ha parlat de les rutes de Subirats en bicicleta, 
de les visites guiades al patrimoni cultural i del Mercat del 
Préssec d’Ordal.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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Si comprem un electrodomèstic, un aparell electrònic, un 
cotxe, una peça de roba o qualsevol altre producte de con-
sum i, quan el comencem a utilitzar, resulta que no fun-
ciona correctament, no respon a les característiques que 
anunciava tenir o, un temps després, sorgeix algun defecte, 
estem protegits per la garantia legal.

Què és la garantia?
La garantia és un dret que la llei reconeix a les persones 
consumidores en el moment de comprar un producte des-
tinat al consum particular (no empresarial). La garantia 
protegeix durant un temps determinat davant la falta de 
conformitat del producte, o els defectes que pugui tenir o 
que puguin sorgir. També cobreix la instal·lació si aquesta 
queda inclosa en el preu.  
 
Qui és el responsable de la garantia?
El responsable davant la persona consumidora és el vene-
dor, segons estableix la llei. Per tant, en cas que el producte 
no sigui conforme, s’ha de reclamar al venedor, que és qui 
haurà de donar la solució. Després, el venedor podrà re-
clamar al fabricant les despeses en què hagi incorregut, si 
escau, però no pot obligar la persona consumidora a adre-
çar la seva reclamació directament al fabricant i desenten-
dre-se’n. 

Quant dura la garantia?
Els productes nous tenen una garantia legal de dos anys i 
els productes de segona mà, d’un any. El termini comença 
a comptar des de la data de compra o lliurament del bé, si 
aquesta és posterior. És important conservar la factura o ti-
quet de compra i l’albarà de lliurament durant tot el temps 
de la garantia, per si cal presentar alguna reclamació. 

Cal tenir en compte, però, que si el defecte o problema es 
manifesta en els primers sis mesos, es presumeix que és 
un defecte d’origen, és a dir, no cal que la persona consu-
midora aporti cap prova. Però si el defecte sorgeix posteri-
orment, caldrà que demostri que el defecte era originari i 
no conseqüència d’un mal ús. En aquest cas, serà necessari 
un informe pericial, per exemple. 

Els venedors o fabricants poden ampliar de forma volun-
tària la garantia legal oferint una garantia comercial més 
àmplia o durant més temps, però no poden limitar els 

OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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

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

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

Demaneu cita prèvia!

La garantia dels productes: què i com reclamar si el producte 
que comprem és defectuós?

drets que ofereix la garantia legal durant el termini en què 
aquesta és vigent. 

Què es pot demanar durant el temps legal de garantia?
En primer lloc, es pot exigir la reparació o la substitució del 
producte, llevat que una d’aquestes solucions sigui impos-
sible o desproporcionada. Això vol dir que si la reparació 
del producte per deixar-lo en perfecte estat és més econò-
mica que la seva substitució per un altre de nou, s’haurà 
d’acceptar aquesta opció. Ara bé, si un cop reparat tampoc 
és satisfactori, es podrà exigir la substitució per un altre 
de nou, la rebaixa del preu o la resolució del contracte i la 
devolució dels diners.

La garantia cobreix totes les despeses que siguin necessà-
ries per deixar el producte conforme: mà d’obra, material, 
desplaçaments i despeses de lliurament.

com puc reclamar si no se soluciona el problema?
Si no arribeu a un acord amb el venedor per resoldre el 
problema, podeu demanar-li el full oficial de reclamació 
per deixar constància escrita dels fets. Si en el termini d’un 
mes no obteniu una resposta satisfactòria, us podeu adre-
çar a l’Oficina Comarcal de Consum, des d’on intentarem 
arribar a una solució entre les dues parts a través de les 
vies alternatives de resolució de conflictes: la mediació en 
consum i l’arbitratge de consum. 

i nformació facilitada pel
Servei de consum del ccAP

 

Pla d’ocupació

Un any més, l’Ajuntament de Subirats, en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa un nou pla 
d’ocupació.

El passat mes de juny es van aprovar les bases i la convo-
catòria del procés de selecció per a la contractació d’una 
persona aturada per cobrir una plaça de peó de brigada. 

El contracte té una durada de sis mesos, amb una jornada 
de 37,5 hores setmanals.

A la convocatòria s’hi han presentat un total d’11 aspirants i 
el contracte s’ha formalitzat durant els mesos d’estiu. 
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Instal·lació fotovoltaica a la coberta 
de l’ajuntament per a autoconsum

Com ja es va informar en una edició anterior, l’Ajuntament 
de Subirats va acordar en data 12-02-2020 la contractació 
d’una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum municipal  
a una empresa instal·ladora de la comarca. A causa de la 
pandèmia de la Covid-19, no es va poder realitzar la instal-
lació fins al mes de maig, un cop passats els períodes de 
confinament i un cop represa l’activitat econòmica amb 
una mínima normalitat.

Finalment, s’han instal·lat a la coberta de l’ajuntament 40 
mòduls fotovoltaics amb una capacitat de producció de 
400 Wp/mòdul (en el projecte redactat l’any 2019 s’havien 
projectat mòduls de 350 Wp, però en el moment de con-
tractar-ho ja estaven disponibles al mercat mòduls amb 
més capacitat, cosa que ha permès incrementar la potèn-
cia màxima de producció de la instal·lació i passar dels 
14.000 Wp projectats als 16.000 Wp finalment instal·lats).

El dia 2 de juny es va posar en marxa la instal·lació, que està funcionant satisfactòriament. Així, fins al dia 31 de juliol 
s’han registrat els següents resultats:

Cal remarcar que s’ha complert una de les previsions del projecte quant a producció màxima, prevista en 2.485 kWh 
per al mes de juliol: s’han produït en aquest mes un total de 2.576 kWh, dels qual s’han autoconsumit 2.110 kWh i s’han 
injectat a la xarxa elèctrica 466 kWh.

En aquests dos mesos s’ha autoconsumit de mitjana el 80% de la producció de la instal·lació, i el 20% restant s’ha injectat 
a la xarxa elèctrica. S’està tramitant el registre de productor d’energia elèctrica que, quan s’obtingui, permetrà facturar 
els sobrants d’energia injectats a la xarxa a un preu mínim estimat de 0,06 euros/kWh, millorant així el retorn de la in-
versió.

Ampliació de l’enllumenat públic de Lavern
L’Ajuntament de Subirats va planejar la formació d’un carril 
per a vianants paral·lel a la carretera BV-2428 (N-340-Sant Pau- 
Lavern), des del nucli urbà fins a l’estació de Lavern, per per-
metre l’accés fàcil i segur, caminant o en bicicleta, a l’estació. 
Aquest carril, segregat de la carretera, s’ha anat conformant 
els darrers anys, i amb la recent construcció de  la rotonda al 
creuament amb la carretera de Sant Sebastià dels Gorgs, està 
previst que el servei de carreteres  de la Diputació de Barce-
lona acabi de delimitar aquest carril, des del carrer Conde de 
Lavern fins a la rotonda, i que més endavant, per part de la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat, s’acabi d’ade-
quar la carretera BV-2429 des de la rotonda fins a l’estació, de-
limitant també el carril per a vianants i bicicletes.

A la vista d‘aquestes previsions, l’Ajuntament ja va equipar 
amb enllumenat públic part del tram actualment delimitat 
(entre Cal Sabater i l’encreuament amb la carretera de Sant 
Sebastià), i també des d’aquest encreuament fins a l’estació.

Amb la previsió que la Diputació de Barcelona acabi la deli-
mitació adient del carril per a vianants i bicicletes esmentat el 
proper mes de setembre, l’Ajuntament ha contractat i execu-
tat la instal·lació d‘enllumenat públic entre el carrer Comte de 
Lavern i Cal Sabater, que s’ha posat en funcionament a finals 
de juliol, de manera que s’ha assolit que tot el carril delimitat 
per a vianants i bicicletes entre el nucli i l’estació de Lavern dis-
posi d’enllumenat públic. 

La instal·lació executada està formada per 12 punts de llum 
amb columna d’acer galvanitzat de 6 metres d’alt amb un llum 
de leds de 38 W (que dona 5.000 lúmens) i una il·luminació 
mitjana calculada de 12 lux, similar a la dels trams ja enllume-
nats. El cost d’aquesta instal·lació ha sigut de 19.218 euros, 
procedents del pressupost municipal d‘inversions. Cal remar-
car que aquesta instal·lació, tot i que també il·lumini parcial-
ment la carretera amb una llum mitjana de 6 lux, està projec-
tada específicament per il·luminar el carril bici.

juny de 2020  Energia autoconsumida (estalvi produït): 1.410 kWh      (55 % del total de l’energia consumida),
                   amb un cost estalviat de 172,72 euros

juliol de 2020  Energia autoconsumida (estalvi produït): 2.110 kWh      (50 % del total de l’energia consumida),
                  amb un cost estalviat de 257,25 euros
i una reducció total de 4,3 tonelades d’emissions de co2.
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Àrea de Promoció Econòmica i Serveis

Nou dipòsit d’aigua a la Muntanya Rodona
La Muntanya Rodona disposava d’un di-
pòsit d’obra que tenia més de 40 anys i 
mostrava senyals clars d’obsolescència 
especialment a la coberta, que estava 
molt deteriorada. També presentava risc 
de ruptura i possibles ensorraments. 
Davant de la necessitat inexcusable de 
construir una coberta nova, i a la vista 
del cost d’aquesta actuació, es va decidir 
enderrocar totalment el dipòsit antic per 
col·locar-hi un nou dipòsit prefabricat, ja 
que aquesta opció tenia un cost només 
un 25% més elevat que la reparació  
única de la coberta i, a canvi, es renovava 
totalment el dipòsit.
Així, es va redactar el corresponent pro-
jecte i es va contractar l’obra, que s’ha 
acabat a principis del mes de juliol. Ac-
tualment ja es disposa d’un nou dipòsit 
de formigó prefabricat de 20 m3 de capa-
citat que constitueix una reserva d’aigua 
d’entre 1 i 2 dies per a tot el nucli, i un 
reservori per sobrepressionar l’aigua per 
a les cases de la zona alta.
El cost d’aquesta obra ha sigut de 22.502 
euros, i s’ha abonat amb càrrec al fons de 
reposició del servei d’aigua.

Projecte d’abastament d’aigua a Torre-Ramona 
des del dipòsit dels Casots

El Ple de l’Ajuntament de Subirats del passat dia 29 de juliol 
va aprovar inicialment el projecte esmentat (Abastament 
d’aigua a Torre-Ramona des del dipòsit dels Casots), re-
dactat pel Concessionari del servei d’aigua, CASSA, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 461.481,32 euros, 
IVA inclòs (381.389,52 euros abans d’IVA). El projecte resta-
rà en informació pública durant 30 dies hàbils (aproxima-
dament fins al dia 15 de setembre).

Aquest projecte té l’objectiu de mallar les xarxes de distri-
bució i les captacions d’aigua de Subirats seguint els crite-
ris del Pla Director del servei d’aigua, recentment aprovat: 

Vist l’aïllament de les xarxes derivades del pou de la Font-
santa, propietat de la parròquia de Sant Pere, i utilitzat pel 
servei d’aigua de Subirats mitjançant un acord privat signat 
el passat mes de maig que subministra aigua a la Torre-
Ramona, el Rebato, el Parc Logístic i el Castell de Subirats 
(incloent-hi la Residència de Font Santa), el Pla Director 
planteja la conveniència d’unir el dipòsit dels Casots (sub-
ministrat des del pou dels Casots) amb els dipòsits de la 
Torre-Ramona (subministrats des de l’esmentat pou de la 
Fontsanta), de manera que aquestes dues captacions que-
din connectades.

L’obra projectada està subvencionada per l’ACA amb 
211.568,66 euros, en una convocatòria de l’any 2017 per a 
obres d’abastament d’aigua en alta, de manera que l’Ajun-
tament de Subirats haurà de finançar els 249.912,66 euros 
restants.

El projecte aprovat preveu la col·locació provisional d’un 
dipòsit prefabricat de formigó de 15 m3 al costat de l’apar-
cament del Castell de Subirats. Més endavant es redactarà 
el projecte per a un dipòsit definitiu de 200 o 250 m3 que 
substituirà el de 15 m3. Des d’aquest dipòsit sortirà la cano-
nada que baixarà a Torre-Ramona, on es connectarà amb 
les instal·lacions del pou de la Fontsanta, complint així l’ob-
jectiu d’interconnectar les dues captacions.

El dipòsit del Castell servirà també com a origen per submi-
nistrar aigua a la residència Font Santa, ubicada a prop del 
Castell de Subirats, i per a un futur, quan escaigui, podrà 
servir per interconnectar amb les captacions i xarxa de 
distribució de Casablanca, actualment gestionades per la 
Cooperativa d’Aigües de Casablanca.

Es preveu iniciar les obres del projecte aprovat pel quart 
trimestre d’aquest any 2020 i acabar-les durant el primer 
trimestre del 2021.
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Nova proposta per al Pla parcial urbanístic 
Eixample de Lavern

El Pla parcial urbanístic Eixample de Lavern ordena tot el 
sector de terrenys entre el nucli de Lavern i les cases de Ca 
l’Almirall. Aquest pla va ser aprovat inicialment i informat 
favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 18 de juliol de 2019.

Tanmateix, durant el període obligatori d’exposició publi-
ca del document hi va haver tres al·legacions, una de les 
quals de tres propietaris de terrenys que volien que les 
seves finques s’excloguessin del sector. Una de les altres al-
legacions considerava l’ordenació proposada no adaptada 
al teixit urbà del poble de Lavern.

Arran d’aquestes al·legacions, i després de tenir converses 
amb els representants dels veïns i amb els propietaris dels 
terrenys, l’Ajuntament va contractar un equip tècnic per re-
dactar una nova proposta, la qual redueix l’àmbit del sector 
i reordena tot el conjunt. Aquest ha redactat un primer es-
borrany, el qual s’exposarà properament als veïns.

Acabament de les obres d’urbanització de la primera 
fase de la plaça Nova de Lavern i vials adjacents

Les obres d’urbanització de la primera fase de la plaça de La-
vern van finalitzar el 18 d’agost. L’obra executada permetrà 
l’ús de les instal·lacions, a excepció del tram de carrer que 
uneix l’avinguda de la Zona Esportiva i el carrer Comte de La-
vern i l’espai ovalat de jocs infantils, que quedaran inacabats 
fins a l’execució de la propera fase. Aquests espais quedaran 
tancats i la resta quedarà oberta al públic amb les protecci-
ons (baranes i altres elements) previstes en el projecte.

A causa de la gran deformabilitat del terreny, s’ha substituït 
el paviment d’aglomerat asfàltic previst en projecte per a la 

zona de ball i de públic per un paviment rígid i fortament 
armat de formigó. Amb aquesta mesura es vol evitar la de-
formació del paviment. 

Per tal de deixar acabades les instal·lacions de la plaça (a 
excepció de la zona de jocs infantils) i poder-les utilitzar 
s’ha decidit executar la zona de ball, prevista en una segona 
fase. La introducció d’aquesta obra i la necessitat d’execu-
tar-la amb una llosa rígida, juntament amb altres modifica-
cions, ha fet incrementar el pressupost total.
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Obres de reurbanització de la travessera
urbana de Sant Pau d’Ordal

Millora de desguàs de la carretera BV-2428
a l’entrada de Lavern

Després d’una execució marcada per fenòmens meteorolò-
gics (recordem la inundació de les rases obertes) i per la pa-
rada ocasionada per la Covid, les obres de la travessera de 
Sant Pau es van acabar el dia 15 de juny passat. Tanmateix, 
queda pendent l’acabament de la rampa del carrer Ponent, 
on està prevista la col·locació d’un acabat de xapa.

Els carrers sobre els quals s’ha intervingut formen part de 
la carretera BV-2428 antiga –gestionada per la Diputació de 
Barcelona–, la qual portava molt de temps sense millores. 
Finalment, s’ha pogut aconseguir una forta inversió (el 64% 
del cost), cosa que ha significat la millora d’una carretera 
que ja forma part de la trama urbana del poble.

A causa de modificacions que ha estat necessari introdu-
ir-hi –sobretot a l’apartat d’instal·lacions–, el cost ha aug-

La Diputació de Barcelona ha realitzat la millora de des-
guàs d’aigües pluvials que enfangaven periòdicament la 
zona d’accés al poble de Lavern en el marc de diverses 
millores que s’efectuaran a la carretera BV-2428.

La millora consisteix en la canalització i conducció de les 
aigües plujanes que circulaven per la voravia sud-oest de 

carretera fins a l’inici del torrent de Ca l’Olivella. En total, 
65 metres de llargada. També s’ha pavimentat amb formi-
gó la cuneta a banda i banda d’aquest tram i s’han protegit 
els forats de desguàs amb les reixes i baranes correspo-
nents.

S’ha  aprovat el plec de bases del concurs d’idees per a l’or-
denació de la zona esportiva d’Ordal, el qual té com a fina-
litat escollir un equip que redacti un projecte d’ordenació 
de la zona esportiva.  El concurs es desenvolupa en dues 
fases: una primera en què es fa una selecció prèvia de qua-
tre equips i una segona en què es tria l’equip que redactarà 
el projecte.

La  primera fase és oberta, i hi poden concórrer tots els 
professionals que compleixin els requisits del plec. Aquests 

han de presentar una memòria i plànols que expliquin la 
seva proposta a nivell d’idea de l’ordenació. D’aquestes 
propostes es fa una tria de quatre, les quals, en una sego-
na fase, han de presentar un avantprojecte de l’ordenació. 
L’equip escollit d’aquestes quatre serà l’encarregat de re-
dactar el projecte.

Tant  a la primera fase com a la segona, la tria dels equips la 
farà un jurat constituït per professionals acreditats de l’ar-
quitectura, medi ambient i esports.

Aprovació del plec de bases del concurs d’idees
per a l’ordenació de la zona esportiva d’Ordal

mentat en un 17,72% del previst. S’estan fent gestions amb 
la Diputació de Barcelona perquè assumeixi el 64% d’aquest 
sobrecost, el mateix percentatge que ha aplicat al finança-
ment de l’obra.
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Reparació del pont del camí de Can Bou i de la segona 
aleta del pont de Can Batista

Obres d’urbanització del carrer Pau Ayxelà d’Ordal
S’ha presentat el projecte d’urbanització d’un tram del 
carrer Pau Ayxelà d’Ordal, el qual planifica la urbanització 
total del tram de carrer, incloent-hi una proposta de so-
terrament de les línies de baixa tensió a partir del final del 
carrer Pau Casals fins al subministrament a cada parcel·la. 

Mentre es redactava el projecte es va demanar un informe 
a Endesa, el qual ha arribat posteriorment. Contempla la 
necessitat de portar una línia de mitja tensió des del trans-
formador del carrer de la Creu i la construcció d’un nou 
transformador a la zona, que ja serviria per electrificar les 
parcel·les del costat sud del poble.

Arran de l’informe d’Endesa l’Ajuntament té previst encar-
regar la redacció d’un projecte per a l’estesa de la línia de 
mitja tensió i construcció de l’estació transformadora.  

Els desperfectes ocasionats per les pluges dels dies 18 a 22 
d’abril d’enguany ja s’han reparat.

La segona aleta del pont de Can Batista, sobre el torrent 
de Can Batlle, al camí de Sant Pere de Lavern a Can Batista, 
s’ha reparat sense necessitat de tallar el camí durant gaires 
dies, amb un sistema constructiu molt similar a l’utilitzat en 
la reparació de la primera aleta del pont. El cost de repara-
ció de la segona aleta ha estat el previst, és a dir, 23.500€.

El pont del camí de Can Bou sobre el torrent de la Bruixa era 
un pont de terraplè sobre una conducció de volta de canó 
de maó ceràmic. La fractura del tram de sortida d’aquesta 
conducció va comportar l’obturació total del curs del tor-
rent i l’estancament aigües amunt. Posteriorment l’aigua 
va mullar el material del terraplè, el qual es va acabar es-
llavissant completament. Durant l’execució de les obres, la 
paret i aleta que formava l’entrada a la conducció no s’ha 
pogut conservar i s’ha hagut de reconstruir mitjançant mur 
de pedra de gran tonatge.

El contracte d’obra inicial s’ha ampliat per fer front a les re-
paracions sobrevingudes. El cost de reparació del pont del 

camí de Can Bou ha augmentat 21.000€, afegits als 42.775€ 
inicials.
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Reciclatge de càpsules de cafè a la deixalleria municipal
A partir de dissabte 1 d’agost, la deixalleria municipal de l’Ajun-
tament de MUNICIPI que gestiona la Mancomunitat disposa de 
contenidors específics per a la recollida de càpsules de cafè de 
totes les marques amb l’objectiu de reciclar íntegrament els 
materials que la componen, ja sigui plàstic o alumini, i tractar 
els residus orgànics del seu interior. Es demana a la ciutadania 
que a partir d’ara no les llenci al rebuig, sinó que les acumuli 
per portar-les a les deixalleries fixes o mòbils. 

Aquest nou sistema de recollida selectiva és fruit de l’acord de 
col·laboració amb l’empresa Nestlé, que s’ocuparà del trasllat 
de les càpsules fins a les diferents plantes de reciclatge, on 
seran tractades per separar i triturar els materials que com-
ponen l’embolcall, i destinar el seu contingut, ja sigui marro de 
cafè o infusió, a l’obtenció de compost. 

El servei estarà disponible a la deixalleria municipal, situada al 
polígon industrial Can Bas. L’horari és els dijous de 9 a 14 h i de 
16 a 19 h i els dissabtes de 9 a 14 h.

Vespa asiàtica o ‘velutina’

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie 
invasora que viu originàriament a la Xina, al nord de l’Índia 
i a Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al 
port de Bordeus, a través d’un contenidor que provenia de 
la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de Fran-
ça i l’any 2007 s’estimava que ja n’hi havia milers de nius. Es 
calcula que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també 
de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres 
tipus d’insectes, que són capturats pels adults i transportats 
als nius.

La vespa asiàtica instal·la els seus nius preferentment a les 
branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com 
agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les po-
blacions pures de coníferes.

No és especialment agressiva per a les persones però captu-
ra moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.

 

Font: Agents Rurals – Departament de Territori I Sostenibilitat, Ge-
neralitat de Catalunya

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimo-
ni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-es-
pecies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiatica-vespa-
xinesa/M
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AT UREM LES  ACT ITUDS  INC ÍV IQUES
Està prohibit abocar residus fora dels contenidors

Es disposa de deixalleria municipal i d'un servei mensual gratuït de
recollida d'andròmines. L'abandonament de residus o deixalles fora dels
llocs autoritzats és una infracció sancionable amb un mínim de 120€

És obligatori recollir els
excrements del vostre

animal
No fer-ho pot suposar una 

sanció de fins a 301€ segons
l'Ordenança municipal reguladora

de tinença d'animals domèstics

El civisme és una expressió del sentiment
de pertinença a una comunitat i, per tant,

d’interès i respecte pel bé comú.
Bretolades com la que hem patit els últims
dies, on s’ha destruït intencionadament el
pou de la Font Santa, no tenen cabuda a
Subirats. Demanem el màxim respecte

pel nostre entorn, equipaments i espais
comuns.
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MOBILITAT

Tota l’oferta de transport públic de Subirats, al cercador “Mou-
te” de la Generalitat de Catalunya

El “Mou-te amb transport públic per Catalunya” és el cerca-
dor de rutes (o router) a internet promogut per la Generali-
tat de Catalunya amb la voluntat d’anar integrant tota l’ofer-
ta de transport públic que opera dins del territori català.

Les dades que integren aquest sistema d’informació les 
aporten els diferents organismes titulars dels serveis pú-
blics de transports i els operadors del sistema.

El cercador ofereix diverses rutes de transport multimo-
dals en funció dels criteris especificats de cerca, conside-
rant tant el transport públic urbà com l’interurbà i els trams 
a realitzar a peu tant per arribar al punt més proper de 
transport públic com per efectuar els intercanvis entre els 
modes de transport.

Permet obtenir la informació actualitzada dels horaris, les 
línies de transport, les incidències o les afectacions al servei.

El cercador informa sobre els serveis que són de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 
Barcelona, el Ministeri de Foment  i els ajuntaments. Els 
modes de transport sobre els quals informa són el ferro-
carril i l’autobús interurbà i urbà.

El cercador Mou-te permet consultar itineraris i horaris, i 
saber quin és el transport públic més proper. 

La consulta d’itineraris es fa seguint aquests 3 passos:

   - Introduir l’itinerari desitjat
   - Seleccionar l’opció escollida
   - Obtenir el detall de l’itinerari seleccionat

I es pot fer:

      - Per adreça
      - Per punt d’interès
      - Per parada/estació
      - Per punt en un mapa

L’opció de cerca avançada possibilita especificar la data i 
l’hora, el mode de transport, les preferències de ruta, etc.

Des de l’Ajuntament us animem a utilitzar el cercador per 
tal que disposar dels horaris i itineraris del transport públic 
del municipi i la comarca totalment actualitzats.

El cercador es troba a la següent web: https://mou-te.gen-
cat.cat i també està disponible a través del telèfon mòbil.

El Ple Municipal aprova la sol·licitud d’adhesió de Subirats a 
l’Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà (AMTU)

Constituïda l’any 2001, és una associació sense ànim de 
lucre que té com a finalitat promoure i millorar els trans-
ports municipals del seu àmbit i la mobilitat en general de 
la regió metropolitana de Barcelona. L’AMTU té 109 entitats 
associades: 103 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descen-
tralitzada i 4 consells comarcals, amb una població repre-
sentada de 2 milions d’habitants i un volum de viatgers ur-
bans transportats de prop de 44 milions cada any. 

Els objectius de l’AMTU són els següents: assolir un finança-
ment estable per als municipis associats per tal que puguin 
fer front al manteniment i la millora dels seus transports 
públics; la dotació de més i millors infraestructures i el mutu 
ajut; i formació, informació i coordinació entre els seus as-
sociats per tal que el transport públic i la mobilitat sosteni-
ble guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social.

L’AMTU forma part de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de l’àrea de Barcelona. Actualment l’AMTU gestiona, 
per encàrrec de l’ATM, els títols de transport T16 i T-verda, 
fora de l’àmbit de la primera corona tarifària del sistema 
integrat de transport (STI) de Barcelona, i els ajuts per a la 
millora de les xarxes de transport públic dels municipis del 
STI de Barcelona.

La incorporació de Subirats a l’AMTU, acordada a la sessió 
plenària celebrada el 29 de juliol, representarà un cost de 
1.080 euros anuals. A canvi, l’Ajuntament pot obtenir, du-
rant els propers 4 anys, ajuts econòmics per a la posada 
en marxa de projectes i d’iniciatives relacionades amb el 
transport urbà i a més podrà rebre suport administratiu, 
jurídic i tècnic sobre projectes i qüestions dels àmbits que 
ocupa.

mou-te
amb transport
públic
per catalunya
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Ampliació del catàleg de tràmits i gestions telemàtiques 

Recentment s’ha ampliat el catàleg dels tràmits telemàtics 
que es poden fer des de casa. Només cal accedir a l’apartat 
de tràmits i gestions del web de l’Ajuntament, www.subi-
rats.cat. 

Podeu fer els tràmits i gestions més habituals, estalviant 
temps i desplaçaments innecessaris. Ara és molt més sen-
zill amb idCAT Mòbil, un sistema segur i gratuït que no re-
quereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap 
contrasenya.

L’accés a la informació i als serveis i tràmits municipals a 
través d’internet és segur, ràpid i còmode, ja que es pot 
utilitzar les 24 hores del dia els 365 dies a l’any.  

Per tal de saber com realitzar un tràmit telemàtic, a la web 
municipal trobareu una entrada que explica com fer els trà-
mits des de casa: https://subirats.cat/tramits-desdecasa/

A continuació us detallem els grups de tràmits per temes 
que podeu realitzar telemàticament:

   - Atenció a la ciutadania

   - Centres educatius

   - Esport, cultura i lleure

   - Hisenda, impostos, taxes i preus públics

   - Padró habitants

   - Urbanisme, activitats i medi ambient

   - Via pública

Finalitza el projecte d’implantació de transformació 
digital de l’Ajuntament

Com ja us hem anat ex-
plicant, l’Ajuntament de 
Subirats ha participat en el 
projecte d’implantació de 
transformació digital que 
la Diputació de Barcelona 
ofereix als ens locals de la 
demarcació per facilitar-los 
el compliment de les seves 
obligacions en matèria 
de tramitació electrònica 
d’acord amb la normativa 
aplicable i, en general, per 
millorar la seva gestió apro-
fitant les potencialitats de 
l’ús dels mitjans electrònics. 

Aquest projecte va comen-
çar a caminar abans de 
l’estat d’alarma, en concret 
el dia 5 de febrer, però la 
seva consolidació i finalitza-
ció s’ha produït al llarg dels 
mesos de març, abril i maig.

Des de l’equip de govern 
volem insistir en l’agraïment 
pel treball, l’esforç i la impli-
cació de tot el personal de 
l’Ajuntament per tirar en-
davant aquest projecte de 
millora i de servei a la ciuta-
dania. Dades d’abril a juny
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Acte institucional de l’11 de Setembre
L’Ajuntament de Subirats va organitzar un petit acte 
per commemorar la Diada de l’11 de Setembre. 

L’acte es va dur a terme a  les 11 del matí a la plaça 1 
d’Octubre i va comptar amb l’assistència d’una trente-
na de persones. 

A diferència d’altres anys, i a causa de la pandèmia, 
no es va oferir el petit refrigeri habitual als assistents. 

L’acte va comptar amb l’actuació de Duet d’Acord, Judit 
Solé i Pol Fortuny.

11 de Setembre
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Manifest 11S 2020 (fragments)

El Primer d’Octubre vam aprendre que junts podem tri-
omfar. Fem de cada dia un u d’octubre! 

...

L’Estat està disposat a fer-nos pagar un preu altíssim per 
ser lliures. Però quin és el preu que paguem cada dia per 
ser espanyols? Tenim els nostres representants civils i 
polítics a la presó i a l’exili. Seguim veient cada dia im-
putacions contra homes i dones per haver defensat els 
nostres drets. 

Quants dels nostres joves poden aspirar a un desenvo-
lupament personal i professional plens, sense la precari-
etat que s’ha convertit en norma a l’Estat espanyol? Quin 
país els estem deixant? No hi ha homes i dones dignes 
i lliures en països sotmesos i humiliats. Tot té un límit, i 
nosaltres, com a país, ja l’hem superat. 

...

Però per assolir la llibertat no en tenim prou amb la so-
cietat civil. Ens calen tres potes: 

- Primer, una societat civil activa, mobilitzada i empode-
rada, com ja tenim. 

- Segon, unes institucions al seu servei. 

- I tercer, una àmplia acció exterior i diplomàtica que 
prepari els reconeixements a la nostra independència. 

...

Per això, cal canviar el comportament de les nostres ins-
titucions i partits. Cal passar de la competició a la coo-
peració.

Ja hem consentit prou renúncies, distraccions i paraules 
retòriques. Si persisteixen les lluites estèrils i els nostres 
representants no respecten el sentit del vot que els ha 
posat al capdavant de les institucions, el moviment del 
carrer els acabarà passant per sobre. 

Des de l’Assemblea no us prometem dreceres ni jugades 
mestres, ni les exigim als altres. Però sí que us oferim 
compromís i cooperació. I perquè l’oferim, ens sentim 
autoritzats a exigir-los. 

Sabem que davant d’aquest estat l’única via realista cap 
a la independència és la unilateral. Per això continuem 
aquí alçats, perquè no hi ha més camí que la lluita per la 
nostra llibertat nacional i la justícia social. Perquè tenim 
el deure de construir un futur millor i el dret a ser inde-
pendents.

informació facilitada per l’Anc Subirats
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Mulla’t 2020 a Subirats
Enguany, a causa de la situació d’excepcionalitat per la Covid-
19, l’activitat “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” es va realitzar 
durant la setmana del 13 al 19 de juliol i es va centrar en la 
venda de material solidari, gràciesal qual es van recaptar un 
total de 638,50€, destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple 
per lluitar contra aquesta malaltia.

La Fundació va iniciar el passat 16 de juny una original inici-
ativa per recaptar fons que es va presentar amb una peça 
inicial de la “pitjor cançó de l’estiu”. Aquesta primera versió 
arrencava amb la banda tocant d’una manera cacofònica i 
amb uns recursos visuals que reforçaven el concepte que 
per a les persones amb esclerosi múltiple (EM) la vida és com 
una melodia a la qual li falten moltes notes.

Gràcies a les donacions, la pitjor cançó de l’estiu, que era ca-
cofònica i sense cap harmonia, ha passat a sonar a la perfec-
ció per convertir-se en la cançó d’aquest estiu, al ritme de la 

Temporada d’estiu de les piscines de Subirats amb restriccions  

Aquesta temporada de bany ha estat regida per les restric-
cions d’aforament i les mesures sanitàries. S’ha prioritzat el 
bany recreatiu de les piscines i no s’han realitzat els cursos 
de natació. A més, per evitar riscos tampoc s’han obert els 
bars ubicats dins de les piscines.

L’accés a les piscines municipals s’ha dut a terme en dues 
franges horàries d’unes 4 hores de durada (matí/tarda), i 
amb l’aforament limitat.

L a situació d’excepcionalitat que pateix el país pel virus 
Covid-19 ha condicionat i ha fet inviable treure a concurs 
públic la licitació de les dues piscines de Subirats, ja que no 
es podia garantir l’explotació dels serveis licitats amb nor-
malitat i de manera continuada.

Esperem poder oferir els serveis habituals l’any que ve.

qual ens mullem. La cançó del Mulla’t és del grup Gertrudis i 
porta per títol ‘T’he imaginat tant’.
Segueix mullant-te per l’esclerosi múltiple i fes que la vida de 
moltes persones sempre soni millor.

#MullatPerqueSoniMillor a www.mullat.cat

Suspesa la 10a edició de la Cursa de les Caves de Lavern
Junts ens enfrontem a una situació sense precedents. La 
pandèmia mundial de la Covid-19 està afectant les nostres 
famílies, negocis i comunitats, així com la nostra forma de 
vida. 

Amb aquestes quatre ratlles us volem informar de la situa-
ció de les nostres curses (la Cursa de les Caves i la cursa de 
Serralats de Lavern), que teníem programades, com cada 
any, per al novembre. A més a més, cal destacar que en-
guany arribàvem a la 10a edició. 

Per començar, els nostres cors estan amb tots aquells que 
han estat afectats pel virus, ja sigui directament o indirec-
tament. Els nostres pensaments estan amb tots els que 
s’han quedat pel camí i els que estan o han estat malalts. 
Ens sentim realment inspirats pels metges i els treballadors 

de l’àrea de salut de tot el món, que estan a primera línia 
treballant per atendre les persones que més ho necessiten. 

El Departament de Salut de Catalunya es prepara per a un 
rebrot de coronavirus a partir del pròxim mes d’octubre i 
especula, com el pitjor dels escenaris, que el pic màxim de 
la pandèmia en aquesta nova fase s’allargui fins a l’abril de 
l’any que ve. 

Davant de tots aquests esdeveniments tan excepcionals 
que estem vivim, creiem que el més sensat és posposar la 
cursa fins l’any vinent, esperant que hi hagi una vacuna per 
tal de poder afrontar aquest virus i així poder celebrar amb 
totes les garanties aquesta 10a edició, que per a nosaltres 
ha de ser molt especial. 

Àrea de Ciutadania
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ENSENYAMENT

Inici del curs escolar a les llars d’infants de Subirats 
Aquest setembre comença el nou curs escolar 2020-2021. 
Un curs totalment excepcional, ja que serà el primer des-
prés de la crisi del coronavirus.

Així, s’iniciarà el 14 de setembre amb un seguit de mesures 
de seguretat per prevenir els contagis de la Covid-19. 

Des de les llars d’infants s’ha elaborat un Pla d’obertura 
que recull tota la informació adreçada a les famílies dels 
infants. Aquest Pla es pot consultar al web municipal de 
l’Ajuntament (www.subirats.cat/llars-dinfants-municipals). 

Enguany els infants matriculats a les llars són 29: 

- 16 a la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal
- 7 a la llar d‘infants els Pardals d’Ordal
- 6 a la llar d’infants els Cargols de Lavern

Aquelles famílies que tinguin dubtes o vulguin algun tipus 
d’informació relacionada amb les llars d’infants de Subirats 
poden trucar a la Direcció (93 899 33 93). També teniu tota 
la informació a www.subirats.cat/regidories/ensenyament. 

El Bibliobús Montau reprèn el servei 

Com tots el serveis, el Bibliobús Montau va haver de sus-
pendre el servei a la ciutadania a causa de la crisi sanitària 
per la Covid-19. 

El servei es va reprendre a finals del mes de juny amb un 
horari més reduït. 

Tot i així, s’ha intentat respectar el dia de la setmana, la fre-
qüència de pas i els dies del mes que ja sortien als calenda-
ris del 2020.  

Els dies i horari per al mes de setembre són els següents: 

- LAVERN: dijous 3 i 17 de 15.30 a 17 h
- ORDAL: dijous 10 i 24 de 15.30 a 17 h
- SANT PAU D’ORDAL: dimecres 2, 16 i 30 de 18 a 19.15 h

mesures de seguretat:
-  Podràs agafar documents en préstec i retornar aquells 

que tinguis

- No podràs utilitzar els ordinadors ni accedir a la col·lecció

-  T’aconsellem que demanis prèviament els documents 
que t’interessen per mitjà del formulari Connecta, així els 
tindran preparats quan vinguis, i si no saps quins docu-
ments vols, pots dir-nos quins temes t’interessen i te’n 
portarem una selecció perquè acabis de triar quan vin-
guis

-  Els documents que vulguis han de ser del fons del teu bi-
bliobús. Consulta el catàleg Aladí els seus títols. Recorda 
que, a més, tens al teu abast els llibres, pel·lícules, diaris 
i revistes de la plataforma de préstec digital eBiblio Cata-
lunya

-  Excepcionalment, si vols que algú altre reculli els docu-
ments per tu, pot fer-ho sempre que faciliti el teu número 
de carnet i els títols que has demanat

-  Per a la seguretat de tots, és obligatori que vinguis amb 
mascareta

Podeu consultar els horaris a partir d’octubre a 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliobus-montauE
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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. 

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. 

Font de la Capella

uBicAciÓ
Al camí que va del barri de la Capella a la Casa Llarga (Sector 
d’Ordal) 
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: element arquitectònic 
Ús actual: font 
Titularitat: privada 

clASSificAciÓ 
Estil: contemporània  
Segle: XX
Estat de conservació: bo. La font s’ubica en una zona de pla-
taners que projecten ombra; l’entorn resulta força acollidor.
Protecció: inexistent

dEScriPciÓ                   
Font situada dins d’una gruta artificial convertida en cape-
lla, on es troba la imatge de la mare de Déu de Llorda. L’ai-
gua raja dins d’una pica de pedra des del sortint d’una roca. 
El sostre està cobert amb una volta de totxo i pedra. Una 

porta de ferro, flanquejada a banda i banda per parets de 
pedra seca, tanca el recinte de la cova-font. La part superior 
de la cova està envaïda per heures
Uns 10 metres al costat de la cova es veuen restes del que 
fou un safareig públic, de forma rectangular i dividit en 
dos espais, fet de maó. D’aquest safareig, força deteriorat, 
destaquen les grans lloses de pedra inclinades que servi-
en d’ampit per rentar la roba: algunes estan rebaixades del 
cantó que s’aboca a la bassa.
 
També és coneguda amb el nom de La Fonteta.

HiSTÒriA 
La imatge de la Mare de Déu de Lorda, que es venera a 
l’interior de la gruta de la font, se sap que es trobava ja en 
aquest indret abans de 1936, any en què va desaparèixer 
i on més tard fou reinstal·lada de nou, segurament per al-
guna persona que s’hi va amagar durant la Guerra Civil, se-
gons testimoni oral de Regino Chamorra i de Rafael Camps, 
Marquès de Camps, recollits a HUERTA (1985).
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 Reforma de l’habitatge de Can Rossell per incorporar-lo 
al parc d’habitatge social del municipi

L’Ajuntament promou la reforma de l’habitatge municipal 
de Can Rossell amb la finalitat de posar-lo al servei de fa-
mílies amb greus dificultats d’accés a l’habitatge.

L’Ajuntament de Subirats ha estat beneficiari l’any 2020 
d’un ajut de 38.850€ per al 2020 i 38.850€ per al 2021 en el 
marc del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 
2020, dins el programa “Reforma, condicionament i reha-
bilitació d’habitatges municipals o cedits”.

Abans de l’estiu es va aprovar el projecte constructiu, i en 
aquests moments s’està realitzant la licitació de les obres. 

La reforma comporta la renovació de tots els elements i 
instal·lacions interiors de l’habitatge, la millora d’estanqui-
tat de la coberta i millores d’eficiència energètica de l’edifi-
ci. L’aspecte exterior no canviarà substancialment, encara 
que es renovaran les carpinteries i persianes exteriors i es 
posaran plaques per a l’escalfament solar d’aigua.

La Diputació de Barcelona subvenciona quasi el 90% del 
cost de les obres previstes i marca el calendari d’execució 
de l’obra assenyalant que cal iniciar-les a la tardor d’en-
guany i acabar-les a la primavera del 2021. El cost, segons 
projecte licitat, és de 87.327,91€.

Àrea de Ciutadania
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Procés participatiu per triar el nom de la plaça de Lavern 
L’Ajuntament de Subirats, a través de la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, va obrir un procés participatiu per co-
nèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Subirats sobre com 
anomenar la nova plaça de Lavern, recentment reformada.

Per poder-hi participar, calia ser major de 16 anys i estar 
empadronat/da al municipi de Subirats. També hi podien 
prendre part les entitats culturals degudament inscrites al 
registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes de 
Subirats.

La primera enquesta es va realitzar de l’1 al 23 d’agost i con-
sistia a fer arribar fins a un màxim de 3 propostes de noms 
per a la plaça, degudament motivades.

Entre les propostes rebudes, l’Ajuntament en va fer una tria 
i va programar una nova enquesta, de l’1 al 15 de setembre, 
per escollir la proposta més votada.

En el proper Ple del dia 30 de setembre es procedirà a la 
seva aprovació. 

Tancament del Portal d’entitats
El passat mes de juny la Diputació de Barcelona va comu-
nicar el tancament del projecte del Portal d’entitats, al qual 
estava adherit l’Ajuntament de Subirats.

El Portal d’entitats de Subirats es va posar en marxa l’any 
2016 amb l’objectiu de convertir-se en una eina de dinamit-
zació del teixit associatiu i de difusió de totes les activitats i 
accions dutes a terme per les entitats del municipi.

La xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram) no han aju-
dat gaire a l’èxit de l’eina, ja que les entitats d’arreu han 
preferit comunicar les seves activitats a través de les xarxes 
socials, les quals estan donant molts bons resultats com a 
eines de comunicació. Conscient d’aquesta realitat, la Dipu-

tació de Barcelona ha programat  el tancament del projecte 
aquest 2020. 

L’Ajuntament de Subirats ja ha informat les 19 entitats del 
municipi que estaven adherides al projecte i està treballant 
per oferir un espai, dins el web municipal, que serveixi a les 
entitats per donar a conèixer la seva activitat i fer difusió 
dels seus actes. 

Recordeu que igualment totes les entitats ens podeu enviar 
la informació dels actes que organitzeu al correu comuni-
cacio@subirats.cat i ho inclourem a l’agenda de Subirats 
(www.subirats.cat/agenda-activitats-de-subirats).

 

EdicTE
Es fa públic que han esdevinguts aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:

Projecte de connexió de xarxa d’aigua potable entre les barriades de les Tarumbes ( Tm del Pla 
del Penedès) i ca l’Avi del Tm de Subirats.

Subirats, 7 de juliol de 2020

Pere Pons i vendrell
Alcalde-President

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 29 de juliol de 2020, 
ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obres d’“Abastament d’aigua a Torre-
Ramona des del dipòsit dels Casots”, redactat per CASSA i signat per Francesc Roca Pujol, 
enginyer tècnic d’obres públiques, amb un pressupost d’execució per contracte de 461.481,32 
euros, IVA inclòs, i aprovar, alhora, en unitat d’acte i de manera inicial, la relació detallada de 
béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que 
figura als presents acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una 
de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació 
i ocupació
La part dispositiva de l’acord diu:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres d’“Abastament d’aigua a Torre-Ramona des 
del dipòsit dels Casots”, redactat per CASSA i signat per Francesc Roca Pujol, enginyer tèc-
nic d’obres públiques, amb un pressupost d’execució per contracte de 461.481,32 euros, IVA 
inclòs, i aprovar, alhora, en unitat d’acte i de manera inicial, la relació detallada de béns i drets 
que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura als pre-
sents acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les quals 
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació.
Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària abans 
indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la 
relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i ocupació.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el projecte inicialment aprovat, inclosa la relació deta-
llada de béns i drets, pel termini de trenta dies hàbils, publicant l’acord d’aprovació al BOPB, 
en un mitjà de comunicació escrit de difusió comarcal i a l’e-tauler municipal, per tal que 
els interessats puguin examinar-lo i presentar-hi al·legacions i/o reclamacions. El termini 
començarà a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci al BOPB.
Quart.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a ex-
propiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i oferiments 
que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF) i 18 
del seu Reglament (en endavant, REF).

Servitud d’aqüeducte. 
(Ocupació permanent)

Polígon parcel·la Ref. cadastral Propietat Valor cadas-
tral parcel·la 

Superfície 
servitud 

Preu 
servitud 

Cost 
servitud 

euros m2 euros/m2 euros
Polígon 5, parcel·la 2 08273A005000020000QQ D.S.LL. 260,85 420 0,3 126
Polígon 5, parcel·la 3 08273A005000030000QP J.R. 6.689,79 660 0,3 198

Polígon 35, parcel·la 25 08273A035000250000QO J.R. 898,11 390 0,9 351
Ocupació temporal
Polígon parcel·la Ref. cadastral Propietat Valor cadas-

tral parcel·la 
Superf. 
ocup. 
temp. 

Preu ocup. 
temp. 

Cost ocup. 
temp. 

euros m2 euros/m2 euros
Polígon 5, parcel·la 2 08273A005000020000QQ D.S.LL. 260,85 1.400,00 0,15 210
Polígon 5, parcel·la 3 08273A005000030000QP J.R. 6.689,79 2.200,00 0,15 330

Polígon 35, parcel·la 25 08273A035000250000QO J.R. 898,11 1.300,00 0,45 585
Expropiació 

(dipòsit prefabricat 
15 m3)

Expressar a les persones propietàries dels terrenys afectats la voluntat municipal de consen-
suar l’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del projecte esmentat, mitjançant 
la signatura del convenis pertinents. Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns 
i drets expropiats que, dins dels 15 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords, han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns 
o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). En 
qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del 
procediment expropiatori.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Subirats i donar-ne 
trasllat a CASSA.

Pere Pons i Vendrell
L’alcalde-president

Subirats, 5 d’agost de 2020
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Diversitat i inclusió

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’arribada d’immigrants extra-
comunitaris a Catalunya fa que 
la nostra societat cada vegada 
s’esdevingui més diversa cultu-
ralment. La diversitat cultural 
és una de les grans riqueses 
de la humanitat, que ens per-
met gaudir de l’enorme diver-
sitat de formes expressives, 
artístiques, lingüístiques, estè-
tiques, festives... Gràcies a ella, 
podem disposar d’un repertori 
de conductes humanes extra-
ordinàriament nombrós, ric i 
variat.

La societat política, com és el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de Generali-
tat de Catalunya, treballa per 
assegurar la inclusió d’aquests nouvinguts en la nostra so-
cietat, com és el grup d’infants i joves emigrats sols. 

Per a aquest col·lectiu en concret s’han marcat moltes lí-
nies estratègiques amb l’objectiu d’apoderar-los i poder 

Donació al CAI Llar Josep Raventós i a l’Escola el Montcau

decidir en llibertat el seu pro-
jecte vital (des d’una perspecti-
va comunitària) i construir una 
societat inclusiva que valori 
la diversitat i que promogui la 
interacció. Així, destacant una 
de les línies estratègiques més 
importants (no vol dir que les 
altres no ho siguin) s’hi treba-
lla la sensibilització i el canvi de 
mirada en positiu. Les institu-
cions estan treballant per dur 
a terme aquesta línia (entra 
altres també), ja que a Ordal hi 
ha el Centre d’Atenció Integral 
(CAI) Llar Josep Raventós, i des 
de l’Ajuntament Subirats s’in-
tenta aportar-hi el seu gra de 
sorra.

Periòdicament es realitzen reunions amb els professionals 
d’aquest centre amb l’objectiu de crear vincles de col-
laboració, així com activitats i tallers desenvolupats des 
de les regidories de Joventut, Esport i Benestar Social i 
Família (projecte ‘Apropa’t a la diversitat’). 

A través del projecte ‘Apropa’t a la Diversitat’ del nostre 
Ajuntament, s’ha fet una donació de 229,44€, repartits entre 
el Centre d’Atenció Integral Llar Josep Raventós (per finan-
çar les activitats relacionades  amb la integració i adaptació 
dels seus usuaris) i l’Escola El Montcau d’Ordal (amb l’objec-

tiu de finançar les activitats de diversitat). Aquest import va 
ser recaptat gràcies a la venda de dolços i menjar marroquí 
que va tenir lloc al 15è Subirats Tasta’l a Sant Pau d’Ordal, 
amb la col·laboració i participació de les mares marroquines 
d’Ordal.

BENESTAR SOCIAL

Ajuts i beques
Des de la Regidoria de Benestar Social s’han convocat els 
següents ajuts i beques per aquest 2020:

-  Ajuts individuals per a material escolar, llibres i sorti-
des pel curs 2020-2021

El termini per presentar la sol·licitud a aquest ajut va finalit-
zar el 10 de juliol. 

-  Subvencions per arranjaments a les llars i ajudes tècni-
ques, destinats a gent gran i persones discapacitades 
2020

El termini per presentar la sol·licitud a aquest ajut és del 13 
de juliol al 2 d’octubre. 

-  Ajuts individuals per a la pràctica esportiva per a la 
temporada 2020-2021

El termini per presentar la sol·licitud a aquest ajut és del 14 
de setembre al 2 d’octubre. 

-  Subvencions per al transport al centre de dia, hospital 
de dia i centre de dia de salut mental 2020

El termini per presentar la sol·licitud a aquest ajut acaba el 
11 de desembre. 

Tota la informació sobre els ajuts i beques la trobareu sem-
pre actualitzada a www.subirats.cat/ajuts-i-beques. Aquí 
també trobareu les bases reguladores i el model de sol-
licitud que cal presentar en cada cas. 

Àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones
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Protocol comarcal sobre violències sexuals 
a l’espai públic i contextos d’oci 

Subirats està participant del grup motor per a la realitza-
ció del protocol comarcal sobre violències sexuals a l’espai 
públic i en contextos d’oci. En aquest grup motor, format 
per diferents professionals d’igualtat i la joventut de la co-
marca, s’estan creant debats per tal de construir conjun-
tament una línia de treball en relació a l’assetjament i les 
violències masclistes i sexuals que es produeixen als espais 
d’ús públic i en contextos d’oci, amb l’objectiu principal de 
crear nous models culturals i de socialització que resultin 

igualitaris i inclusius, sense estar condicionats per raó de 
sexe, orientació o identitat de gènere per tal de poder des-
naturalitzar els comportaments que fonamenten el circuit 
de les violències masclistes. 

Actualment, aquest protocol es troba en la fase de la di-
agnosi, on a partir dels resultats d’aquestes, es crearan 
estratègies per tal d’abordar aquestes situacions ens què, 
malauradament, ens trobem massa sovint.

JOVENTUT

Sortida Jove intercomarcal a Vilanova i la Geltrú

Autocinema a Lavern

El divendres 7 d’agost, una quinzena de joves de Subirats 
van participar a la Sortida Jove Intercomarcal a Vilanova i la 
Geltrú, on van realitzar activitats aquàtiques com pàdel surf 
i caiac. En total, hi van participar una setantena de joves 
dels diferents municipis organitzadors de l’Alt Penedès. 

Per tal de garantir les mesures de seguretat davant de la 
crisi sanitària que estem patint actualment, durant el dia 
de la sortida es van realitzar grups reduïts de convivència.

Han organitzat aquesta sortida les regidories de Joven-
tut de 8 municipis diferents: Olesa de Bonesvalls, Pacs 
del Penedès, Sant Martí Sarroca, Mediona, Puigdàlber, la 
Granada, el Pla del Penedès i Subirats. De nou, aquest 
tipus de sortides són un exemple del treball en xarxa 
entre els professionals de la joventut per tal d’oferir acti-
vitats mancomunades a la comarca, amb l’objectiu d’afa-
vorir el vincle entre els i les joves i professionals de l’Alt 
Penedès.

El divendres 7 d’agost a la nit, les regidories de Joventut i 
Cultura van organitzar un autocinema a la pista de futbol 
de Lavern amb la pel·lícula ‘Taxi a Gibraltar’. La gran parti-
cipació de la població de Subirats a aquest esdeveniment 
va fer que pràcticament s’omplissin totes les places assig-
nades. 

Abans de començar la pel·lícula, el cafè de l’Ateneu de 
Lavern va oferir servei de bar amb begudes, entrepans i 
snacks per a tot aquell qui ho desitgés. 

Volem agrair la participació de tothom qui es va acostar a 
l’esdeveniment.
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Racó de les entitats

Al voltant del dia 15 de juny vam fer uns treballs de neteja 
a les ruïnes del Castell de Subirats. En accedir a la cisterna 
que hi ha sota la talaia vam trobar restes d’una foguera, 
graelles, ossos i una ampolla de vi buida (malgrat el risc 
que comporta amb la calor de l’estiu, ja que el vidre pot cre-
mar fàcilment). Ho vam netejar i, per sorpresa nostra, el dia 
30 ens vam tornar a trobar les restes d’una altra foguera.

Des de l’Associació del Castell de Subirats volem recordar 
que encara que s’hi pot accedir, tot el conjunt és propietat 

privada i està totalment prohibit 
fer-hi foc. 

Si hi hagués algun incident, hi 
sortiríem perdent tots, ja que 
Subirats és l’emblema del nostre 
municipi.

Estem en tràmits amb els agents 
forestals p er intentar posar fi a 
aquests actes de vandalisme.

 informació facilitada per
l’Associació castell de Subirats

Compte amb el foc!!!

UE Subirats: som esport

Malgrat la Covid-19, la Unió Esportiva 
Subirats continua treballant perquè els 
nois i noies del municipi segueixin gau-
dint de l’esport, i ja prepara la tempora-
da vinent.

Davant la situació actual, la Unió Espor-
tiva Subirats ha sigut un dels únics clubs 
que han reprès els entrenaments abans 
de finalitzar la temporada amb l’objectiu 
que els nens poguessin practicar esport 
al municipi. Així, tot i les complicacions 
per poder complir la normativa sanità-
ria, s’ha pogut dur a terme amb èxit, i 
així els jugadors i les jugadores del mu-
nicipi han pogut retrobar-se amb tots els seus companys i 
amics.

Junt amb els entrenaments del futbol base, el club del muni-
cipi ha pogut crear un equip sènior femení que competirà a 
la lliga catalana de la Federació per primera vegada a la histò-
ria del club. L’aparició d’aquest equip femení (econòmicament 
autosuficient amb l’ajut de l’Ajuntament i el nou patrocinador) 
ajudarà a fer créixer el club i seguir amb la gran evolució que 
està fent any rere any gràcies a la gran feina de tots els mem-
bres de la junta, juntament amb el sorgiment d’una nova co-
missió de planificació esportiva, així com amb tots els entrena-
dors, jugadors/es i famílies que en formen part.

Gràcies a aquesta gran feina, el club ha tingut l’oportunitat 
d’oferir, un any més, el campus esportiu tant de futbol com 

de bàsquet, els quals han sigut un gran 
èxit. Tots els participants estan satisfets 
amb el resultat. Així ho valorava el senyor 
Francisco Tena, el coordinador: “Haver 
pogut fer el campus, cosa que gairebé 
cap club ha aconseguit, és un gran èxit. 
La participació ens ha sorprès a tots, ja 
que hem arribat als 70 participants entre 
el futbol i el bàsquet”. Durant aquest mes 
de campus hem tingut l’oportunitat de 
rebre el gran Santi Triguero, el jove Nico 
Melamed i l’àrbitre David Medie Jiménez, 
grans professionals del futbol d’àmbit na-
cional. Hem pogut gaudir de la seva expe-
riència i consells.

També cal fer un gran reconeixement a la feina de l’equip de 
bàsquet, el qual ha organitzat entrenaments per fomentar 
aquest esport al municipi. Així, s’han pogut captar més par-
ticipants perquè el club pugui seguir creixent. 

Per finalitzar, els dies 18, 19 i 20 de setembre es realitza-
rà la segona edició del torneig solidari de la Unió Espor-
tiva Subirats, en què els nostres equips de formació de 
futbol base s’enfrontaran contra equips de gran renom, 
com l’Hospitalet, el Sabadell, l’Europa i el Cornellà, entre 
d’altres. Esperem la col·laboració solidària del municipi. 
SEGUIM CREIXENT!

 informació facilitada per
la unió Esportiva Subirats
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Missió, valors i esperança
Ens adrecem a vosaltres, veïnes de Subirats, per expli-
car-vos una mica com des de la Casa de Família el Cenacle i 
la Residència Fontsanta, intentem maridar el benestar dels 
nostres residents i la seva seguretat i el dret a la salut.

Ja portem des del mes de març resistint a aquesta pandè-
mia que ens té a totes trasbalsades i angoixades. I sobre-
tot a nosaltres, al Cenacle i a Fontsanta, perquè convivim 
i treballem per dos coŀlectius especialment vulnerables a 
aquesta malaltia. En l’anterior article de la revista ‘Tot Subi-
rats’ ja us parlàvem dels ingents esforços sanitaris que 
estem realitzant, però avui ens toca parlar dels esforços 
que estem fent perquè la vida de les residents d’ambdues 
entitats sigui al més normalitzada possible.

Us podem garantir que tot el que fem es pensa molt i es fa 
amb la voluntat de protegir el més sagrat, LA VIDA DE LA 
PERSONA, amb la màxima qualitat. 

Per això no hem parat de celebrar a casa o a les nostres 
residències les festes com la Pasqua, Sant Joan, etc. Però a 
més, hem fet vermuts a les respectives residències i hem 
passejat pels voltants del centre. Els nostres residents pre-
nen l’aire, veuen el sol i respiren en la mesura del possible 
LLIBERTAT, i sempre amb la màxima seguretat. Perquè el 
benestar no només es basa en la salut, sinó també en el 
benestar espiritual.

Ara, amb la represa de la normalitat en l’àmbit residencial, 
els familiars poden venir de visita tot respectant unes nor-
mes estrictes, però que serveixen per garantir la seguretat 
coŀlectiva dels residents, de les treballadores i de les famíli-
es visitants. Nous reptes, noves dificultats en aquesta mis-
sió tan complexa. Per això, familiars de la Residència Font-
santa i del Cenacle, us demanem que respecteu la feina 
feta durant més de 100 dies pels professionals d’ambdues 
residències, perquè resistir aquesta pandèmia més de 100 
dies ha implicat molt esforç, molt patiment i molta consci-
ència del personal d’ambdues residències. PROTEGINT-SE 
UN, ES PROTEGEIXEN ELS ALTRES. 

I no oblidem que, a més de les festes, les sortides, els ver-
muts, etc., ambdues residències hem afavorit el manteni-
ment dels llaços familiars dels residents mitjançant vídeos 
enviats per WatsApp. Hem fet videotrucades, hem obert 
les visites tant bon punt el govern ens ha autoritzat a fer-
ho, hem trucat als familiars residents i us hem mantingut 
informades de tot amb total transparència.

El mariscal Foch, de l’exèrcit francès, després de la signatu-
ra del Tractat de Pau de Versalles l’any 1919, que va portar 
a la fi de la Primera Guerra Mundial, va afirmar la següent 
frase: “Aquest tractat no és una pau justa per a Alemanya; 
per tant, no és un tractat de pau, sinó una treva per prepa-
rar-nos per a la propera guerra”.

El mariscal Foch va encertar de ple: l’any 1939, 20 anys des-
prés del Tractat, començava la Segona Guerra Mundial.

Per evitar una segona onada de Covid-19 hem de tenir 
consciència i autoresponsabilitat. Hem de ser responsa-
bles totes, i sobretot a les residències, perquè si no, la treva 
donarà pas a la guerra, a una segona onada, i no ho podem 
permetre. Ens hem de posar màscara, mantenir distàncies 

Racó de les entitats

de seguretat, usar gel alcohòlic i evitar contactes no per-
mesos. Només així garantim LA VIDA. Fem l’esforç. Val la 
pena i aturarem el Covid amb prevenció, mentre no arriba 
la vacuna o un tractament fiable i definitiu. Està en joc la 
salut de totes!

informació  facilitada per casa de família
El cenacle i residència fontsanta
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A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessions 
del Ple Municipal. 
Podeu consultar les actes compleres de les sessions del Ple al web municipal: www.subirats.cat. 

SESSiÓ  ordinÀriA cElEBrAdA El 6 dE mAiG 
dE 2020

1.- APROVAR EL DESENVOLUPAMENT DE FORMA TELE-
MÀTICA DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL•LEGIATS DE 
L’AJUNTAMENT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR L’ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE 
MARÇ DE 2020.
L’acta és aprovada PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2020.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXER-
CICI 2019.
Tots els regidors es donen per assabentats.

5.- INICIAR DE NOU LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL SUBMINISTRA-
MENT D’AIGUA POTABLE DE SUBIRATS.  
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP  i ERC-AM i DUES 
ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.

6.- APROVAR INICIALMENT EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA 
DE L’AJUNTAMENT PER LA NOVA NOMENCLATURA PLAÇA 1 
D’OCTUBRE.
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.

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE 
REFERENTS A L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19.
Tots els regidors es donen per assabentats.

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCAL-
DE DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES 
DEL NÚM. 62-2020 FINS AL NÚM. 161-2020, AMBDÓS IN-
CLOSOS.
Tots els regidors es donen per assabentats.

9.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP PER A LA DEROGACIÓ 
DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA COM 
A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CRISI SO-
CIAL I ECONÒMICA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per CINC VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de ERC-AM i APS-CUP-AMUNT, UN VOT EN CONTRA, 
manifestat pel grup PSC-CP i CINC ABSTENCIONS manifes-
tades pel grup JUNTS PER SUBIRATS.

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER CLARIFICAR LES PRE-
SUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA 
ESPANYOLA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER DEMANAR LA FLE-
XIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT 
D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN 
LOCAL. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

12.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER APLICAR EL VOT TE-
LEMÀTIC A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS.
S’aprova per unanimitat deixar l’assumpte sobre la taula.

SESSiÓ  ExTrAordinÀriA cElEBrAdA El 3 dE 
junY dE 2020

1.  MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 5/2020.
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 el PSC-CP  i CINC ABSTEN-
CIONS manifestades pels grups ERC-AM i APS-CUP-AMUNT.

2. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA 
DE SANT PAU D’ORDAL.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per VUIT VOTS A FAVOR, manifestats pels 
grups de JUNTS PER SUBIRATS, PSC-CP I APS-CUP-AMUNT i  
TRES VOTS EN CONTRA manifestats pel grup  ERC-AM.

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 174/2020 I 
177/2020, PELS QUALS ES DECLARA L’EMERGÈNCIA DE LES 
ACTUACIONS NECESSÀRIES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES 
PLUGES DELS DIES 18 A 22 D’ABRIL DE 2020 AL SEU PAS PEL 
MUNICIPI DE SUBIRATS.
Tots els regidors es donen per assabentats.

4.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN DE SUBI-
RATS PER UNES ESCOLES I UNA EDUCACIÓ AMB SEGURE-
TAT A SUBIRATS.
S’aprova per unanimitat deixar la proposta sobre la taula.

5.- MOCIÓ PRESENTADA PER JUNTS PER SUBIRATS PER 
POSAR EN VALOR ELS VITICULTORS DEL PENEDÈS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSiÓ  ExTrAordinÀriA i urGEnT cElEBrA-
dA El 3 dE junY dE 2020

1.  PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER UR-
GENT DE LA SESSIÓ. 
Un cop conclòs el debat, s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS 
ELS GRUPS el caràcter urgent de la sessió.

2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL NÚMERO 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTA-
CIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a 
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
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La pandèmia provocada per la Covid-19 ens ha deixat en-
guany sense les festes majors d’estiu que se celebren al 
municipi, sense sopars de germanor als carrers i places, 
sense celebracions infantils i comiats de fi de curs i sense 
un nombrós reguitzell d’actes impulsats des de les entitats 
culturals i esportives i des del mateix Ajuntament.

La collita, a causa del míldiu, tampoc ha estat per a molta 
de la nostra pagesia la recompensa esperada als esforços i 
treballs de tot l’any.

Els diferents temporals que hem tingut a l’hivern i a la pri-
mavera també havien fet malbé algunes infraestructures 
del municipi (el pont de Can Batista i el pont de Cal Bou). 
Tot fa pensar que aquest canvi de dècada ha accelerat un 
canvi –no només climàtic, sinó també socioeconòmic– im-
portant, i ens està posant a prova com a individus i com a 
societat, amb moltes activitats empresarials que han estat 
econòmicament molt afectades i que ens han de portar a 
reinventar-nos tots plegats.

Malgrat tot, a Subirats –i amb l’estat d’alarma que vam viure 
gairebé tres mesos– s’ha seguit treballant per als veïns i ve-
ïnes: reconstruint els ponts que l’aigua havia fet malbé, tre-
ballant en la nova plaça de Lavern, acabant la travessera de 
Sant Pau, posant al dia les piscines i les instaŀlacions espor-
tives per poder gaudir durant l’estiu, acabant la construcció 
del dipòsit de la Muntanya Rodona, desbrossant i arreglant 
camins i seguint treballant en els diferents projectes enge-
gats.

L’afectació pel Covid-19 ens ha tocat a tots a nivell socioe-
conòmic, malgrat que a Subirats –i esperem seguir així– els 
casos de contagi no han estat tan alts com en altres muni-
cipis del voltant i el nivell de risc no ha estat massa elevat 

en cap moment. Això ha pogut crear, en alguns nuclis, una 
certa relaxació en les rutines i una falsa idea que no som 
un municipi de risc. Però en cap moment es pot abaixar la 
guàrdia, i hem de seguir mantenint la distància social, l’ús 
de mascaretes i el seguiment de totes les recomanacions 
de les autoritats sanitàries.

Ara, ja a punt d’iniciar la tornada al curs dels nens i nenes, 
tenim un altre repte que entre tots –pares, mares, escoles 
i AMPAs– hem de superar. La presencialitat a les aules és 
fonamental per al desenvolupament dels nostres fills i fi-
lles. Hem de ser conscients de la importància que té l’escola 
no només pels continguts lectius, sinó també per l’educació 
social i emocional que proporciona. Serà fonamental que 
tothom segueixi totes les recomanacions i instruccions per 
evitar confinaments temporals i haver de tancar classes i/o 
escoles senceres.

La tardor ens porta també altres fites importants com a 
país. La sentència que, segurament, apartarà el president 
Joaquim Torra del seu càrrec i la convocatòria d’unes pro-
peres eleccions estan ja a la vista. D’altra banda, el govern 
espanyol, que s’havia compromès a una taula de negociació 
amb Catalunya, va donant excuses per reprendre-la i, men-
trestant, busca nous aliats (Cs) per aconseguir vots als pres-
supostos generals de l’Estat que han de presentar enguany. 
Ja no seran necessaris els vots d’ERC, que ha estat jugant 
abans i durant la pandèmia a l’ara sí, ara no al govern del 
PSOE-Unides Podem, deixant de banda Catalunya i posant 
pals a les rodes al govern de coalició amb JuntsxCat.

Una tardor intensa ens espera, i hem d’estar preparats per 
anar a les urnes i votar amb consciència què és el millor per 
a Catalunya com a país.  
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sionant per a un referèndum acordat) i, sobretot, convèn-
cer moltes més persones que si aconseguim una República 
Catalana, tots plegats viurem millor. Hem de ser molts més, 
hem d’adreçar-nos a les persones que no creuen en el pro-
jecte independentista i convènce’ls que suposarà una millora 
per a les seves vides i les dels seus fills. No cal competir per 
veure qui és més independentista ni qui té més “valentia” per 
enfrontar-se a l’Estat (ja hem vist el resultat d’aquests tres 
anys). Cal convèncer els votants dels partits d’esquerres no 
independentistes. Cal augmentar el projecte a l’àrea metro-
politana (recordem que al voltant del 50% de la població no 
està per la independència) i cal treballar, treballar i treballar 
en aquesta direcció. 

No ens agraden els problemes que puguin patir actualment 
algun dels partits independentistes del nostre país. Tenim 
clar –tots ho hauríem de tenir clar– quins són els nostres 
adversaris polítics però companys de viatge necessaris en el 
nostre objectiu principal i quins són els nostres reals “ene-
mics” polítics . No ens agraden perquè si volem fer realitat 
el projecte independentista, necessitem ser molts, i només 
podrà produir-se algun dia amb una ERC forta, amb un cen-
tredreta independentista  fort (es digui com es digui) i amb 
una CUP forta.

Els propers mesos seran difícils, i caldrà que treballin dura-
ment totes les administracions . També els ajuntaments. En 
el nostre cas haurem d’ajudar en tot el que sigui possible 
l’economia local i la part més feble de la nostra comunitat 
que, sense cap mena de dubte, és qui més ha patit els efectes 
de la pandèmia. També  s’hauran de reactivar els projectes 
que han quedat frenats –per raons òbvies– durant aquests 
mesos i, evidentment, s’haurà de continuar invertint en la 
millora de les infraestructures i instaŀlacions dels nostres po-
bles (esperem poder utilitzar el romanent municipal que ens 
volia ‘confiscar’ el govern de Madrid per poder fer-ho).

Finalment, volem dir-vos que ens agradaria que tota aquesta 
ingent feina que tenim al davant –tant a nivell local com na-
cional– poguéssim fer-la amb el màxim de consens i unitat 
possibles.

Hem passat un estiu ben estrany. De fet, des de finals de 
març ha estat un any ben difícil. Haurem de superar aquest 
darrer trimestre del 2020 de la millor manera possible, tot i 
el moment que estem vivint tots plegats.

La primera reflexió que fem, després de l’impacte inicial de 
la pandèmia, és que hem d’aprendre a conviure amb el virus. 
Segurament, el pitjor ha passat i possiblement no es repetirà 
el quasi coŀlapse del sistema sanitari, ja que ara es coneix 
millor el comportament del virus i ja sabem a què ens en-
frontem. Malgrat tot, cal seguir la nostra rutina diària, amb 
totes les mesures de prevenció per tal de cuidar-nos i cui-
dar els altres. Se’ns reclama un exercici de responsabilitat 
coŀlectiva, un fet que ens pot fer madurar com a societat i 
fer-nos augmentar la consciència que tots som importants 
i cal ajudar-nos per tal que ningú es quedi enrere. Es tracta 
de protegir-nos i protegir els altres, cosa que es fa evident a 
través de la mascareta, distància de seguretat… Ens haurem 
de preparar per a la possibilitat de donar positiu i patir algun 
dels confinaments selectius.

Malgrat totes les dificultats, cal recuperar amb totes les me-
sures de prevenció que calgui tot allò que enriqueix les nos-
tres vides. Des d’aquí cal reclamar que la cultura és segura i 
que les escoles han de poder obrir amb totes les garanties de 
seguretat i establir els mecanismes perquè tota la comunitat 
educativa se senti segura. Cal enfortir-nos, perquè després 
de l’impacte sanitari vindrà l’impacte econòmic, amb empre-
ses que anuncien tancaments, com Sant Gobain a l’Arboç o 
Bosch a Castellet. Moltes famílies en patiran els efectes i cal 
que ens impliquem a fons per evitar la destrucció de llocs de 
treball al Penedès. 

Ens indigna la repressió que continua patint el nostre país 
i la nostra gent. Es va presentar la independència com una 
desconnexió indolora, fet que s’ha demostrat que no era 
encertat. Actualment, 3 anys després de l’1 d’Octubre del 
2017, únicament hi ha dos projectes contraposats: l’ano-
menada confrontació intel·ligent, que no sabem ben bé en 
què consisteix, i el que nosaltres creiem que pot donar més 
bons resultats: seguir insistint en el diàleg (per seguir pres-
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Hi ha moltes coses a conservar i mantenir, però de vegades 
és necessari tirar murs a terra per obrir espai a noves opor-
tunitats. A nivell teòric i polític podem fer un article sobre 
moltes estructures que caldrà enderrocar, molts búnquers 
que blinden un sistema polític, econòmic i financer que cal-
dria transformar, però en aquest cas ens fixem en un fet 
concret, que a petita escala i de manera molt local, també 
ens lliga amb actituds, maneres d’actuar, dèficits i oportu-
nitats de millora.

Durant els mesos de confinament, segurament molts veïns 
del municipi vau observar que enmig de la costa dels Ca-
sots, entre Can Panxa i l’autopista, apareixia una nau de for-
migó. Posteriorment, des de l’APS-CUP vam denunciar que 
l’obra no s’ajustava a la llicència que s’havia demanat i es va 
aturar. Avui, s’estan fent els tràmits per restaurar la legalitat 
urbanística, que a la pràctica vol dir refer el projecte per 
tornar-lo a presentar amb algunes modificacions, d’acord a 
l’obra que s’ha fet, perquè es pugui aprovar una nova llicèn-
cia. Per tant, legalitzar una obra que es podria considerar 
il·legal i, essent construida en sòl no urbanitzable, podria 
ser enderrocada.

Tot plegat serà un joc de despropòsits on qui s’exposa a de-
nunciar-ho és qui pot quedar més malparat. Però anem a 
pams, perquè tot plegat ens permet visibilitzar una cadena 
de disfuncions:

Construir on no toca: d’entrada, no s’hauria de permetre 
la construcció sobre carenes en les ondulacions del relleu. 
S’hauria de construir en parts planes i enfonsades per evitar 
que alterin significativament el paisatge. L’única excepció 
hauria de ser el castell de Subirats, que per raons òbvies de 
l’època, i per complir la seva funció, ocupa aquests punts. 
Cap nou edifici construït hauria d’interferir i ser tan visi-
ble com la silueta del castell o masies històriques. Només 
s’haurien de permetre edificis totalment integrats, i quan es 
tracti d’activitats, pensem que tot l’entorn (accessos, edificis 
annexes, etc.) haurien de formar part d’un mateix projecte, 
i en cas que algun d’aquests elements també hagués d’alte-
rar el projecte, hauria de tenir categoria de Pla Parcial. 

Però la realitat d’avui no és aquesta, i es presenta, per una 
banda, un projecte d’un celler i un espai de degustacions. 
Després es demana el canvi de traçat d’un camí públic per-
què el lloc on es fa el celler no és prou accessible i el camí 
actual passa massa a prop de l’espai de degustacions. És a 
dir, el municipi i l’entorn s’han d’adaptar al projecte, i no al 
revés.

Sigui com sigui, el projecte va passar el filtre de l’arquitecte 
municipal i després de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
(CTUB) que va aprovar el projecte tècnic el juliol del 2019. 
Per cert, l’informe de la CTUB demostra un cert desconei-

xement del terreny i s’empassen un estudi de visuals que 
semblen fetes expressament per demostrar que l’edifici no 
es pot veure, i malgrat tot, anant a aquests punts, l’edifici és 
del tot visible i impactant.

Consistència del projecte i construcció de risc: No tenim un 
informe que ho confirmi, però sembla ser que en el mo-
ment de començar a construir la nau industrial i començar 
a excavar sota el sortint de roca, van començar a caure pe-
dres de grans dimensions, i per això es va modificar la ubi-
cació. Per tant, ens preguntem si l’estudi geotècnic era prou 
consistent o si hi ha hagut alguna negligència en l’estudi o 
en l’execució que ha posat en perill la vida de treballadors. 
En segon lloc, si el projecte no es podia fer com estava pre-
vist, per què ni el promotor ni el constructor van comuni-
car-ho a l’Ajuntament? Potser els promotors tenen clar que 
facin el que facin es podrà arreglar a posteriori i, per tant, 
millor fer i després ja veurem?

Si s’haguessin aturat abans les obres, potser no tindríem 
aquest problema. Si algú fa unes obres al bell mig d’un 
poble tothom ho sap, però un magatzem enmig de les vi-
nyes només alguns pagesos veïns i, entenem que l’admi-
nistració a qui s’ha comunicat l’inici de les obres, ho poden 
seguir. No entenem com és possible que les obres no rebin 
cap visita dels tècnics municipals fins que l’APS-CUP fem la 
denúncia. És clar que si en un primer moment es fa la vi-
sita a les obres, ja s’hauria pogut veure l’incompliment de 
llicència i aturar-les a temps. Enderrocar les obres ara és 
més problematic i costós que si s’hagués vist en el primer 
moment.

El resulta: tothom qui entra i surt per la sortida 27 de l’AP-7 
està vigilat per un búnquer de formigó que també es pot 
contemplar fent el vermut des de la nau-xiringuito de les 
Caves Bertha (un altre que es va colar).

El resum de tot plegat és que tenim un petit cavista (entre 
altres negocis) que ven producte i paisatge amb prou capa-
citat d’invertir però que no respecta el territori que l’acull i 
que segurament farà el que calgui per mantenir una nau in-
dustrial que quedarà a la finca del Sot, si no es pot revertir. 
Alhora, uns mecanismes de l’administració local i autonò-
mica (Comissió Territorial d’Urbanisme) que fallen a l’hora 
de detectar-ho i corregir-ho. Davant d’una il·legalitat tocaria 
“enderrocar el búnquer” i de passada renovar normatives i 
estructures que no són eficients ni eficaces, lobbies gremi-
als i pors. Si apostem pel paisatge hem de cuidar en primer 
lloc la gent que hi viu i treballa, i estar amatents a aquells 
qui se’n volen aprofitar deixant una ferida difícil de curar. 
No estem dient no a tot, diem sí a fer les coses amb criteri, 
respecte, equilibri, estètica i garanties, i a decidir si posem 
per davant interessos particulars o el que és comú.
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Encarem el final d’aquest atípic any, plens d’incerteses i 
pors. Intentem tornar a les nostres rutines diàries, però 
totes continuen marcades per la presència del Covid-19: 
reincorporació gradual a la feina, inici del curs escolar, l’ar-
ribada de l’hivern amb la situació sanitària que ve, etc. El 
virus continua marcant el nostre ritme de vida i sembla que 
ens seguirà acompanyant per un temps més prolongat del 
que desitjaríem. De moment, ja estem començant a patir 
alguns dels seus més temibles efectes secundaris, i ens en-
senya tímidament la pitjor de les seves versions. Notícies 
com els anuncis coneguts durant els últims dies de tanca-
ment de les plantes de Saint-Gobain a l’Arboç i de Robert 
Bosch a Castellet i la Gornal no són una bona notícia i supo-
sen un cop molt dur per a l’economia de la nostra comarca. 
És l’anunci o l’avantsala d’un temps molt dur que tenim per 
davant. Des d’aquestes línies, tot el nostre suport i solida-
ritat amb totes aquestes famílies que, d’alguna manera o 
altra, s’hagin pogut veure afectades.

El  nostre objectiu, com a grup municipal i integrants de 
l’equip de govern del consistori, és molt clar. Com ja vam 
anunciar des del minut u d’aquesta crisi estarem al costat 
de tot aquell que ho necessiti perquè ningú es quedi en-
rere per culpa del coronavirus. Ja ho hem fet des que va 
començar aquesta crisi sanitària posant els mitjans i recur-
sos necessaris per a tot aquell que ho pogués necessitar. 
Tant materials com econòmics. Hem distribuït material 
sanitari als veïns i veïnes del municipi, acompanyament de 
les persones més vulnerables, ajornament de pagament de 
tributs, creació d’un fons de compensació per a empreses 
afectades per la crisi, etc. Totes aquestes accions, tot i que 
tampoc l’Ajuntament és aliè a la situació global que estem 
vivint i que també té la seva repercussió a les finances mu-
nicipals. També durant aquest temps hem coŀlaborat de 
manera estreta amb la resta d’administracions, arribant 
fins i tot a suplir en alguns casos les mancances que de-
mostraven.

Però  aquest gran esforç coŀlectiu que realitzem entre totes 
les entitats locals ha d’estar acompanyat per la resta de 
les administracions. El Govern de la Generalitat ha d’arre-
mangar-se d’una vegada per totes i baixar d’aquest núvol 
continu en el qual ha viscut estancat en els últims anys per 
adonar-se de la realitat en la qual estem vivint i començar 
a prendre decisions de veritat. Començar a prendre deci-
sions, tan difícil és? No serveix de res tot el nostre sacrifici 
conjunt si el Govern de la Generalitat està més preocupat 
de què fa el seu soci de coalició i de posar-se una traveta 

contínua sense centrar-se a resoldre el que la majoria dels 
ciutadans demanem. És lògic i comprensible prendre deci-
sions errònies, no passa res. Rectificar és de savis. Ningú ha 
viscut anteriorment aquesta situació ni ha estat preparat 
per resoldre-la. Cap polític té la solució màgica per sortir ai-
rosos d’aquesta situació. És hora dels problemes de la gent, 
de baixar a terra, enfonsar-se en el fang i proposar soluci-
ons reals als problemes diaris que ens assetgen. Deixar-se 
de tacticismes polítics i afrontar d’una vegada la important 
crisi humanitària que segurament tindrem i de la qual 
estem observant els primers símptomes. No avançarem 
mai com a país mentre la realitat dels que ens governen 
segueixi marcada per la supervivència política i la mirada a 
curt termini i l’horitzó electoral.

Aquest últim trimestre el Ple de la corporació municipal 
aprovarà les ordenances fiscals que han de regir durant 
el proper any 2021. El principal objectiu que ens vam pro-
posar des del nostre grup municipal era aconseguir que 
aquestes ordenances tinguessin un marcat accent social i 
que estiguessin en consonància amb la situació actual que 
vivim a les portes d’una gran crisi econòmica que encara 
colpejarà a moltes famílies i diferents sectors econòmics. 
Al nostre entendre, la proposta del govern municipal ha de 
complir amb tota aquest idea i ha d’anar encarada cap una 
congelació dels imports de tots els impostos i taxes. El que 
pretenem amb aquesta decisió és no augmentar la pres-
sió fiscal que hauran de suportar els veïns del municipi al 
llarg dels propers anys i d’aquesta manera potenciar una 
reactivació econòmica. La nostra intenció és la de treballar i 
posar tot el nostre esforç per, aprofitant la situació de certa 
estabilitat econòmica de què gaudeix actualment l’Ajunta-
ment, intentar mantenir aquesta congelació mentre duri 
aquesta situació adversa i sempre que la conjuntura eco-
nòmica així ens ho permeti i sense que suposi una reducció 
en la qualitat de la prestació dels nostres serveis.

Per acabar, escrivim les nostres últimes paraules encara 
amb el ressò de la celebració de la nostra Diada Nacional. 
I un any més, aquest Onze de Setembre els ciutadans de 
Catalunya vam celebrar la nostra festa amb la voluntat de 
construir una Catalunya més lliure i plena, més justa i so-
lidària, més honesta i especialment atenta al benestar de 
tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes. Cadascun 
a la seva manera, però sempre dins d’un marc de fraterni-
tat i llibertat on els catalans i catalanes expressem, sense 
entrebancs, els nostres anhels i desitjos.
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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 a ajor-
nar moltes de les activitats que l’Ajuntament i les entitats del municipi 
havien previst per als mesos d’estiu. 

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

Juny 
festival EvA. Esperanceta de casa Gassia i Tarta relena
xviii festival música a les vinyes
festa major de lavern
Torneig solidari i festa de fi de temporada amb tots els equips del 
club Esportiu Subirats 

Juliol
festa major de can Batista
Banys nocturns a les piscines municipals
festa major de la urbanització can rossell
Sopars de veïns als carrers de Sant Pau d’ordal 
Gran ordalada
Sopar de veïns de ca l’Avi

Agost
festa major d’ordal 

oCtuBRE
festa major de ca l’Avi

novEmBRE
cursa de les caves i Serralats 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 que sigui possible es buscarà una nova data per a al-
gunes 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 comu-
nicació: pàgina web, xarxes socials i WhatsApp. 

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

ACTES PREVISTOS

oCtuBRE
1octubre
Inauguració de la 
Plaça1 d’Octubre a 
Sant Pau d’Ordal
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Carme Sabaté Gallofré 

62 anys. Casada amb el Fran-
cesc Perea i mare d’un fill, el 
Francesc Perea Sabaté. Té una 
germana petita, la Maria. Viu a 
Lavern. 

Carme Sabaté viu a la mateixa casa des 
de petita, la casa familiar dels avis pa-
terns i dels seus pares. La seva mare, 
la M. Rosa, va venir de Terrassa a viure 
amb uns tiets a Lavern, on va conèixer 
el seu pare, en Josep Sabaté, i on es va 
quedar definitivament.

La casa era plena: pares, avis, un 
oncle avi, la seva germana i ella van 
créixer en aquest ambient pagès i 
familiar que els envoltava. Recorda 
encara l’escola separada per sexes: 
els nens a Cal Pubill i les nenes al car-
rer Pere Grau. Més endavant es van 
inaugurar les escoles (que encara 
romanen) a Lavern, on va acabar la 
primària. La mestra era la senyoreta 
Joaquima. Després, els pares la van 
portar al Sant Elies de Vilafranca (les 
monges vedrunes), on va fer el batxi-
llerat elemental i un any de secretari-
at. També va estudiar francès amb la 
Neus Fransi i es va presentar a l’exa-
men de l’Institut Francès a Barcelona.

Als anys 70 el seu pare, en Josep Sa-
baté, era regidor a l’Ajuntament, on 
va entrar a treballar com a auxiliar 
administrativa. Primer va començar 
com a interina, i després va fer oposi-
cions per ser funcionària. En aquells 
anys a l’Ajuntament hi treballaven 
ella, el secretari, Sr. Aran, en Pere Sa-
baté i l’algutzir. Havien de fer de tot 
(a mà, encara): rebuts, tràmits, ges-
tions... També era la secretària del 
Jutjat de Pau, portava el registre civil, 
els casaments, els òbits. Llavors, pels 
casaments civils s’havia d’anar a l’es-
glésia el dia del matrimoni canònic: 
a Sant Pere de Lavern, a Sant Pere 
del Castell, a Sant Pau. Recorda que 
Caixa Penedès, el dia 31 d’octubre, 
donava diners als nuvis que es cases-
sin aquell dia. I algun 31 d’octubre li 
va tocar anar a fer casaments al matí 
i a la tarda perquè els que es casaven 
aquell dia gaudien d’aquest premi.

La seva mare era la cartera del poble. 
Tenia carnet de conduir i també l’ha-
via d’ajudar moltes vegades.

D’adolescent sortia els diumenges a 
la tarda a la discoteca de la parròquia 
de Lavern que mossèn Joan havia 
promogut, i també amb les amigues 
a Vilafranca. El que després va ser 
el seu marit, en Francesc Perea, era 

veí seu i es coneixien des de petits. 
Tots dos eren tímids, i el primer dia 
que van sortir junts van anar al cine. 
Encara es recorda de la pel·lícula que 
van veure: ‘Superman’.

Seguien el festeig quan el seu pare es 
va morir, i la seva mare, quan feia un 
any li va dir: “Vinga, ja et pots casar, 
que no cal esperar més”. I així ho van 
fer. El seu home portava les terres de 
casa i ella va seguir a l’Ajuntament 
fins als anys 90. El primer embaràs no 
va anar bé, i quan, després de molts 
problemes mèdics, es va quedar em-
barassada de nou, tenia molta por de 
perdre la criatura. En aquell moment 
la seva salut i la del seu fill eren més 
importants que la feina. Tot va anar 
bé i va néixer el Francesc, però ells 
ja no va tornar a treballar. Va acabar 
demanant una excedència. Llavors el 
seu home va començar a treballar a 
l’Esclat de Sant Sadurní, on és encara.

Catòlica practicant, des de fa molts 
anys és una de les catequistes de 
la parròquia de Lavern. Prepara els 
nens i nenes per a la comunió i també 
per a la confirmació. 

Al poble sempre ha participat en di-
ferents entitats culturals. Va formar 
part del grup de caramelles “Art i 
Germanor” durant quinze anys, fins 
que la formació va plegar l’any 2001, 
després de la trobada de grups de 
caramelles de l’Alt i Baix Penedès i el 
Garraf celebrada a Lavern.

Des de joveneta també li agrada molt 
el teatre, i ha participat sempre a La-
vern en diferents grups al llarg del 
temps. Recorda quan van fer ‘L’hostal 
de la Glòria’, amb el Josep Castellví de 
director. I també l’obra ‘Fanàtics del 
Barça’, entre altres. Des de fa dotze 
anys forma part del grup En Obres 
de Lavern, que cada any estrena una 
obra de teatre per la festa major pe-
tita i realitzen altres accions teatrals 
al llarg de l’any. També va participar 
sempre en els pessebres vivents, i ha 
escrit alguna escena.

El teatre és la seva passió. Ha fet un 
curs de dramatúrgia i ha escrit di-
ferents obres, algunes situades en 
l’entorn rural i històric del nostre 
poble.

És membre, amb el seu home i el seu 
fill, de la colla gegantera de Lavern, 
i porta un gegantó. Li agrada molt 
participar-hi i li ha servit per conèi-
xer molta gent i fer pinya amb altres 
colles d’arreu.


