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S’engega la campanya “Subirats, l’essència
del Penedès. Vine quan vulguis!”
OBRES

HABITATGE

ENSENYAMENT

Instal·lació de compactes
a l’arxiu municipal

Reforma de l’habitatge
social de Can Rossell

Preinscripció i matrícula
a les llars d’infants per al
curs 20-21

Dades d’interès
MUNICIPI
Emergències__________________________________
Ajuntament___________________________________
Avaries Aigües________________________________
Cementiri i Parròquia d’Ordal_________________
Cementiri de Lavern__________________________
Parròquia de Lavern__________________________
Consultori Mèdic d’Ordal______________________
Consultori Mèdic de Sant Pau_________________
Consultori Mèdic de Lavern___________________
Farmàcia d’Ordal______________________________
Farmàcia de Sant Pau_________________________
Oficina de Turisme de Subirats________________
Residència Castell de Subirats_________________
Residència El Cenacle (Ordal)__________________

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

112
938 993 011
900 878 583
650 094 593
671 580 119
938 910 265
938 179 086
938 993 361
938 994 267
938 179 107
938 993 003
938 993 499
937 431 040
938 179 028

Associacions
Ateneu Agrícola de Lavern____________________
Ateneu Ordalenc______________________________
Centre Agrícola de Sant Pau___________________
Fundació Pro Penedès________________________

938 994 170
938 179 076
938 993 394
938 170 588

Escoles
Llar d’infants de Lavern_______________________
Llar d’infants d’Ordal__________________________
Llar d’infants de Sant Pau_____________________
Escola Subirats (Lavern)_______________________
Escola Montcau (Ordal)_______________________
Escola Sant Jordi (Sant Pau)___________________
Escola Intermunicipal de Sant Sadurní________

938 994 211
938 179 132
938 993 393
938 993 302
938 179 132
938 994 723
938 912 061

Ajuntament
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dissabte de 9 a 13h (visites concertades i registre)
SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Treballadores socials – dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h
Educador social – dijous de 10 a 13 h
Integradora social – dijous de 9 a 13 h
Servei de joventut
(Tel. 628 26 44 81)
Ordal - dilluns i divendres de 16 a 20 h
Sant Pau d’Ordal - dimecres de 16 a 20 h
SERVEIS TÈCNICS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
Arquitecte (sòl urbà) – dijous de 10 a 13 h
Arquitecte (sòl no urbà) – dilluns de 10 a 13 h
Aparellador – dilluns i dimarts de 10 a 13 h
Enginyer – dimecres de 10 a 13 h
Tècnica de medi ambient – dijous i divendres de 10 a 13 h
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.

Servei de Taxi
Xavier Anglada________________________________ 619 144 943
Autocars Vendrell_____________________________ 938 922 544

COMARCA
Consell Comarcal de l’Alt Penedès_____________
Bombers de Vilafranca________________________
CAP Alt Penedès_______________________________
Creu Roja de Vilafranca_______________________
Delegació d’Hisenda de Vilafranca____________
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès____________
ITV de vehicles agrícoles______________________
ITV de Vilafranca______________________________
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní__________
Mossos d’Esquadra de Vilafranca_____________
Registre Civil de Vilafranca____________________
Registre de la Propietat_______________________

Deixalleria
(tel. 659 09 91 70)
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 14 h

938 900 000
938 922 080
938 915 400
938 915 300
938 923 112
938 180 440
977 393 715
938 923 311
936 570 050
936 570 010
938 199 222
938 172 845

CASSA (oficina a l’Ajuntament de Subirats)
A causa de la pandèmia no s’atendrà presencialment fins a nou
avís. Servei d’atenció telefònica: 93 122 73 33. Oficina virtual
www.cassa.es
Jutjat de Pau
Secretari judicial – divendres de 10 a 12 h
Jutge de pau – divendres de 12 a 13 h
Oficina de correus (Sant Pau d’Ordal)
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

VISITA AMB ELS REGIDORS
Pere Pons
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

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

Carles Morgades
Regidor de poble: Can Cartró, Ca l’Avi i Pol. Ind. Can Bas
Recursos Humans / Mobilitat / Medi ambient i món
rural / Habitatge
Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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EDITORIAL
Benvolguts veïns i veïnes,
Ara sí, sembla que estem al principi
del final. S’han aconseguit vacunes
que esperem que de cara a l’estiu reverteixin la situació de pandèmia sanitària que ha generat la Covid, i sembla
que serem capaços de tornar a una
situació de nova normalitat que ens
permetrà, si més no, acostar-nos a
allò que estàvem acostumats a viure.
Gràcies un cop més a tot el personal
sanitari, als serveis essencials i als que
no han tancat la cadena de subministres, i esperem que entre tots siguem
capaços de recuperar el comerç local
i la restauració. Hem fet una prova
d’estrès i ara, més que mai, necessita
l’esforç de tots i retornar-los-ho fenthi igualment les nostres compres.
Ara ens hem adonat de com n’és de
necessari poder disposar d’aquest comerç i del servei que fan. De fet, han
estat essencials per poder mantenir
els confinaments.
Esperem que aquest 2021 sigui l’any
de recuperació. Hem de recuperar
la normalitat, però també recuperar
l’economia del país, generar nous
llocs de treball i poder fer front a les
demandes socials que certs sector de
la societat estan patint, i bolcar-nos
amb la gent gran i els joves, que són
els que ha afectat més el confinament
i als que segurament els hem robat
mes temps.
Un malson que ja fa més d’un any que
dura, però que ha de servir per entendre que la globalització i aquest nou
món que ens toca viure porta intrínsecament uns nous problemes. Aquest
estrès al qual hem portat la Terra està
donant respostes fins ara desconegudes. La Covid i el canvi climàtic en són
dos exemples, i en poden venir més si
no som responsables.
No fa gaire parlàvem del possible
canvi climàtic. Avui això ja no es pot
discutir: el canvi climàtic és ja aquí.
Patim tempestes i temporals que no
són propis del clima mediterrani, i
veiem estupefactes com es desglacen
cada cop més glaceres i com un vaixell
de càrrega és capaç de travessar pel
Pol Nord i creuar l’Àrtic, un oceà que
fins fa pocs anys a l’hivern era glaçat
i no practicable per la marina, ni tan
sols pels mercants trencaglaç.
3

Aquesta pandèmia ha fet callar moltes veus, i segurament el confinament
ha fet més forta la radicalitat del capitalisme i de les dictadures i ha posat
en crisi les democràcies febles. Recordem que fa poc mes d’un any la veu
la tenien els moviments socials, i una
adolescent com Greta Thunberg deia
coses com aquesta a la cimera del
Clima de les Nacions Unides:
(...) Vostès diuen que estimen els
seus fills per sobre de tot, però els
estan robant el seu futur davant els
seus propis ulls (...).
Avui, la Covid i els seus efectes han
tancat molts micròfons. Aquesta lluita és la lluita de tots, i cal recuperar
drets i treballar de manera global pels
drets socials i pel planeta. Aquest cop
la Covid ha estat una amenaça, però
qui sap què pot passar en un futur.
Per acabar, m’agradaria fer una reflexió: Algú celebra els 40 anys d’alguna
cosa? O és que la cosa està més en
crisi que mai i cal donar un suport institucional a allò que en diem el règim
del 78? Hem vist atònits com el Capitoli dels Estats Units d’Amèrica era
vulnerat amb massa facilitat per moviments d’extrema dreta, el mateix pensament que entra amb força al nostre
Parlament.
Espero i desitjo que de les últimes
eleccions al Parlament de Catalunya,
malgrat la baixa participació, en surti
un govern que sàpiga representar la
societat i resolgui la crisi sanitària i
econòmica, però que sobretot escolti
el món rural i les necessitats de la ciutadania.

Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies
Adeu a Pere Llopart Vilarós, premi Castell de Subirats 2014
El passat mes de desembre ens deixava als 91 anys Pere
Llopart, propietari del celler Llopart.
Visionari i pioner, Pere Llopart va fonamentar la personalitat dels seus caves i vins en la viticultura de qualitat, el
conreu de les pròpies vinyes i l’elaboració dels seus propis
vins, i va convertir el cava Llopart en un dels primers caves
‘de finca’.
Amb la creença ferma que un bon cava s’inicia a la vinya,
Pere Llopart serà recordat com un dels iniciadors dels caves
d’alta gamma i dels caves tipus brut nature.
Llopart ha estat un lluitador, predicant amb l’exemple pel
valor i la influència del territori i pel reconeixement del treball dels viticultors dins el món del vi i del cava.
L’Ajuntament de Subirats li va concedir el Premi Castell de
Subirats l’any 2014 per la seva trajectòria empresarial i humana i el va entrevistar al número 61 de la revista municipal ‘Tot Subirats’ quan tenia 84 anys.

L’entrevista es pot consultar al web municipal:
www.subirats.cat/tot_subirats

Prou bretolades!
Ja fa un temps que patim una onada d’actes vandàlics de
diferents magnituds, especialment als nuclis de Lavern i
Sant Pau.

Aquesta vegada, l’objectiu dels brètols han estat els semàfors de la carretera BV-2428 al seu pas per Sant Pau d’Ordal. Tal com es descriu a l’informe de denúncia davant dels
Mossos d’Esquadra del dia 10 de febrer, algú es va dedicar
a disparar amb una escopeta d’aire comprimit a les pantalles dels semàfors, acció que va causar que es fessin malbé
diversos aparells electrònics interiors i dos polsadors. El
pressupost de la reparació dels danys aquesta vegada puja
a 1.003,85€.

Malauradament, s’ha tornat habitual trobar objectes de
tota mena tirats dintre de la piscina –especialment durant
la temporada d’estiu– o trobar caixes d’instaŀlacions amb
els panys forçats, o forats a les tanques que envolten equipaments esportius, pedres sobre cobertes, vidres trencats... la llista és llarga.

Des de l’Ajuntament fem una crida a la ciutadania perquè
es denunciïn aquest tipus d’actes per qualsevol dels canals
que tenim oberts al públic, ja que en definitiva ens afecten
a tots, així com al nostre benestar i a la nostra seguretat.

NOTÍCIES

Molts d’aquests actes generen despeses en material i suposen que la brigada municipal hagi de deixar les tasques
de manteniment que té programades per restituir el que
s’hagi malmès o alterat.

4
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Eleccions al Parlament de Catalunya
El passat 14 de febrer es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya, uns comicis totalment atípics i marcats
per l’impacte de la Covid-19.
Des de l’Ajuntament de Subirats es va treballar per assegurar una convocatòria electoral amb els mínims riscos per a
la salut, garanties per exercir el dret a vot i legitimitat democràtica.
Els protocols sanitaris van fer canviar dos dels coŀlegis electorals per evitar l’ús d’equipaments escolars. A Sant Pau
d’Ordal es va votar al Centre Agrícola i a Ordal a l’Ateneu
Ordalenc.
La neteja i desinfecció dels espais es va dur a terme de manera meticulosa i es van dotar tots els espais del material
necessari de protecció tant col·lectiva com individual.
La jornada es va desenvolupar amb total normalitat i sense
incidències destacades als cinc centres de votació.
Pel que fa a la participació, un 68% de les persones de Subirats amb dret a vot han anat a les urnes en plena tercera
onada de la Covid-19. Això són 19,2 punts menys respecte
al 21D, que va ser històrica.

Pel que fa als resultats a Subirats, Junts ha estat la força
més votada, amb un 31,5%.
El segon lloc ha estat per a ERC, amb un 27,2% dels vots i a
continuació CUP-G, tercera força al municipi amb el 14,9%
dels vots.

Des de l’Ajuntament de Subirats volem agrair a les persones
que han estat a les meses i al personal de l’administració la
seva feina, la qual ha fet possible que les eleccions al Parlament de Catalunya hagin estat una realitat.

A Subirats, els partits a favor de la independència tornen
a superar el 50% dels vots, com fa quatre anys. Aquesta
vegada, Junts, ERC i CUP-G sumen el suport del 79,5% dels
veïns i veïnes.

També agraïm a la ciutadania el seu comportament i coŀlaboració amb el compliment de les mesures de seguretat.

El passat divendres dia 26 de febrer ens han visitat el diputat
delegat de Turisme, Juan Luis Ruíz i el President del Consorci
de Promoció Turística del Penedès, Ramon Riera, per conèixer de primera mà els projectes que s’estan desenvolupant
al nostre municipi. El punt de trobada va ser la remodelada
Oficina de Turisme, on es van ensenyar les instal·lacions, durant la visita es va parlar de la nova web de turisme, l’app de
les rutes de Subirats i el Penedès 360º, es va aprofundir en el
projecte de museïtzació de l’espai Esperanto i la senyalització
de la ruta a peu per Sant Pau d’Ordal. També es va explicar
el projecte del Jaciment Paleontològic i el Jaciment Ibèric, el

projecte de senyalització de la ruta memorial de Ries, les barraques de pedra seca i els miradors sonors, així com de les
empreses turístiques del municipi. Seguidament, es va visitar altres equipaments turístics com el centre de lloguer de
bicicletes EnobicingPenedès lligat al producte amb Rodalies
Renfe Pedala i Tasta, i l’àrea d’autocaravanes lligada al producte l’encant de Subirats en autocaravana. Tot seguit es van
ensenyar el tram de carril bici i es va passejar per la ruta del
Mirador fins a arribar al Miravinya de la Bardera. Durant la
visita es va tastar la nostra gastronomia i van visitar un celler
del municipi adherit al producte Pedala i Tasta.
5

NOTÍCIES

El Diputat de turisme visita Subirats per conèixer
els projectes que s’hi desenvolupen

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
TURISME, COMERÇ I MERCATS
Premis Vinari (fe d’errades)
En la revista municipal número 87 del mes de desembre
2020 hi ha una errada en la notícia dels Premis Vinari: en
l’article no apareix el celler Cava Guilera, guardonat amb
un premi Vinari de Plata 2020 en la categoria d’Escumosos

d’Antigues Reserves (criança mínima de 50 mesos) pel Guilera Xarel·la Vermella 2014 (DO Cava). Enhorabona per la
feina ben feta i felicitats pels tres anys consecutius rebent
un guardó dels vins catalans.

Subirats posa en marxa el nou producte turístic ‘Pedala i Tasta’
Turisme Subirats posa en marxa el nou producte turístic
‘Pedala i Tasta’ amb la coŀlaboració de diferents agents turístics del municipi i Rodalies Renfe. Per a aquesta nova proposta s’ha dissenyat una campanya de publicitat (que serà
visible en els diferents suports de comunicació de Rodalies
Renfe i xarxes socials) amb la participació de veïns i veïnes
del municipi. Aquest nou producte turístic, que va dirigit al
públic de proximitat i s’inclou com a activitat a Subirats per
fer a l’aire lliure, combina la mobilitat sostenible del tren i la
bicicleta amb el tast de productes de proximitat als cellers
adherits. El tret de sortida es preveu que sigui per Setmana
Santa si la situació actual, marcada per la Covid-19, ho permet. Més informació a turismesubirats.cat.

Subirats estrena senyalització turística

TURISME, COMERÇ I MERCATS

Finalitza la primera fase del projecte de senyalització turística de Subirats, on s’ha realitzat la renovació i instal·lació de
la senyalització de mobilitat a peu i no motoritzada seguint
el concepte de xarxa. En els mateixos suports s’hi han afegit
les plaques de les rutes locals.
L’actuació ha estat impulsada per l’Ajuntament de Subirats
i s’ha inclòs dins la senyalització general del Penedès 360º,
promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i cofinançada pel PO Feder de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6
ha contemplat.
Ara s’obre un període de consultes públic dirigit als veïns
i veïnes que vulguin fer arribar les seves propostes per
afegir nous trams a la xarxa o proposar la senyalització
dels diferents elements patrimonials. Podeu fer arribar
els vostres comentaris al c/e info@turismesubirats.cat.

Estudi de planificació turística de Subirats
Per encàrrec de la Diputació de Barcelona i a petició de
l’Ajuntament de Subirats, la consultoria turística TourisLab
està elaborant un estudi de planificació turística per a Subirats que reculli les bases per gestionar l'activitat turística al
municipi en els pròxims anys. Els objectius de l'actuació són

definir l’estratègia de futur i concretar un pla de gestió turística del territori i el seu desenvolupament per continuar
creant valor en un entorn rural i sostenible.
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Passejades guiades i lliures per viure Subirats
La primavera presenta l’escenari perfecte per practicar passejades en família, i Subirats compta
amb recorreguts fàcils de realitzar.
Descobreix el cicle de sortides per la natura amb les passejadesper lliure o guiades per la terra del Préssec d’Ordal.
 La floració del préssec d’Ordal
Dies: 6 i 7 de març
Hora: a les 10 i a les 12 hores
Durada:1 hora i 45 min.

 La collita del préssec d’Ordal
Dies: 29 i 30 de maig.
Hora: A les 10 i a les 12 hores.
Durada: 1 hora i 45 min.

 L’aclarida del préssec d’Ordal
Dies: 24 i 25 d’abril
Hora: a les 10 i a les 12 hores
Durada: 1 hora i 45 min.

 Caminada popularAplec del Pa i l’Empenta
Dia: 1 de maig
Hora: A les 8.30 hores
Durada: 2 hores i 30 min.

Subirats en Flor
El diumenge 2 de maig, l’Ajuntament de Subirats celebrarà
una nova edició del Subirats en Flor, la festa de la primavera
per guarnir i embellir les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies del territori. Amb aquest esdeveniment festiu,
l’Ajuntament de Subirats vol incentivar la cura per l’embelliment del municipi i reconèixer la dedicació i interès mostrat
pels subiratencs i subiratenques per la cura del paisatge.

la butlleta que trobareu en aquesta revista i el dia de la celebració depositar-la al punt de lliurament de flors habilitat
per a l’ocasió.



El Dia de la Mare, entre les 9.30 i les 13.30 hores, l’Ajuntament convida els veïns i veïnes del municipi a participar del
Subirats en Flor, tot recollint el seu lot de flors a l’estació de
tren de Lavern. Per poder recollir-les cal emplenar i retallar

Subirats en Flor

7

TURISME, COMERÇ I MERCATS

Avís important: Davant la situació generada per l’evolució
de la Covid-19, i amb la voluntat de celebrar la festa amb la
màxima seguretat, l'edició 2021 del Subirats en Flor s’adapta als canvis i aplica les mesures i procediments de seguretat sanitària de la normativa vigent. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar o suspendre aquesta activitat tenint
en compte les recomanacions del Procicat.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
El memorial de Ries: cartellera explicativa i ruta
Recentment s’ha instal·lat una cartellera explicativa al Memorial de Ries i s’ha senyalitzat el recorregut de la ruta a
peu que porta a aquest punt de la Memòria Històrica de la
Guerra Civil des de Subirats i Olesa de Bonesvalls.
La ruta per Subirats surt del pàrquing de l’N-340, al poble
d’Ordal, i arriba al Memorial de Ries a través del traçat GR5
que transcorre per la serra de les Planes, amb una elevació
de 575 metres.
La cartellera instal·lada al costat del monument del Memorial de Ries, inaugurat l’any 2017, explica en diferents idiomes els fets ocorreguts els dies 22 i 23 de gener de 1939,
quan les muntanyes van ser l’escenari d’uns combats anomenats “l’última defensa de Barcelona”.

Nou vídeo de cicloturisme

Subirats en Flor

TURISME, COMERÇ I MERCATS



Compartim el nou vídeo de cicloturisme disponible al canal
de YouTube de Turisme Subirats. El material de promoció
és un recull d’imatges en bicicleta per Subirats. Es va enregistrar al mes de setembre amb la coŀlaboració especial de
veïnes i veïns que van participar-hi com a figurants. Aquest
nou material serveix per a la promoció del cicloturisme al
municipi i es podrà veure a través d’accions promocionals
de turisme. Esperem que us agradi.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Nexes, servei a empreses i emprenedors
NEXES és un servei situat a Sant Sadurní d’Anoia orientat a
empreses i emprenedors amb l’objectiu d’impulsar i donar
suport a la iniciativa emprenedora i al teixit empresarial.
Mitjançant un conveni que l’Ajuntament de Subirats ha
actualitzat amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia els
emprenedors i empreses de Subirats també poden fer ús
d’aquest servei per a consultes de creació, consolidació i
creixement de noves empreses i per fomentar la cooperativitat de les ja existents.
Nexes ofereix per als emprenedors, entre altres, un espai
‘cowork’ on poden tenir la seva oficina amb unes condicions
molt avantatjoses. És un espai amb zones formals i altres
d’informals que es comparteixen amb la resta d’allotjats, de
manera que es poden crear sinergies per incrementar la capacitat productiva captant idees, conceptes i coneixements
per crear nous productes i serveis.
Un altre dels serveis que ofereixen és la possibilitat de tenir
un domicili empresarial a autònoms i microempreses que
treballen des del seu domicili particular i, per descomptat,
podran gaudir de l’assessorament d’un tècnic d’empresa
per als dubtes fiscals, laborals, financers, etc.

Al web municipal trobareu un espai dedicat a empreses i
emprenedors amb informació sobre els serveis que ofereix NEXES, així com d’altra informació d’interès per al collectiu (formació, ajuts, notícies...):
www.subirats.cat/canalempresa

Previsió impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada
Recentment la Diputació de Barcelona ha publicat l’informe
“PREVISIÓ IMPACTE ECONÒMIC SOBRE EL PIB I LA POBLACIÓ OCUPADA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, DERIVADA DE LA CRISI ORIGINADA PER LA COVID-19. ANY 2020”, un
estudi del Laboratori d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la
Universitat de Barcelona.

La nota que cal destacar d’aquest informe és que l’Alt Penedès és la segona comarca amb menor afectació de la variació interanual del VAB (-8%) i de la població ocupada (-4,1%)
a la demarcació de Barcelona.

Aquest informe té per objectiu presentar una estimació de
l’evolució del PIB i de l’ocupació de la província de Barcelona i dels seus territoris per al 2020.
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El resum d’aquest informe, amb les estimacions per a l’Alt
Penedès i Garraf, es pot consultar a www.subirats.cat/regidories/promocioeconomica.

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
SERVEIS I MANTENIMENT
Arribada de la fibra òptica als centres culturals
i ateneus de Subirats
Aprofitant el desplegament de la fibra òptica que l’empresa
Xarxes de Telecomunicacions Alternatives (XTA) ha executat a la majoria dels nuclis de Subirats, l’Ajuntament ha promogut la connexió a diversos centres culturals del municipi
que, segons el conveni signat el 2014, rebien connexió mitjançant antenes wifi.
Al Centre Agrícola de Sant Pau i a l’Ateneu Ordalenc es disposava de connexió de fibra òptica però mancava resoldre
les instal·lacions interiors per poder disposar de senyal de
wifi a la sala i espais annexos.
Tant al Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró com al de
Ca l’Avi (i també a l’Ateneu Agrícola de Lavern) s’han realitzat connexions noves per donar servei també a sales i espais annexos.

SERVEIS I MANTENIMENT

Reparació del safareig de la Font Santa

El safareig presentava aquest aspecte després de la bretolada

El safareig després de la reparació

Com ja vam explicar a la revista del mes de setembre, el
safareig de la Font Santa de Lavern va ser malmès intencionadament en un dels darrers actes vandàlics que estem
patint al municipi.

Aquests actes incívics no tenen cabuda a Subirats. Demanem el màxim respecte pel nostre entorn, equipaments i
espais comuns.

La reparació del safareig ha suposat per a l’Ajuntament més
de 2.220 euros.
10
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PLANIFICACIÓ, OBRES I URBANISME
Instal·lació d’armaris d’arxivament compacte
a l’arxiu municipal
L’Ajuntament va realitzar el 2018 la remunta del magatzem
de la brigada per crear el nou recinte, dedicat a arxiu municipal, i va traslladar els armaris d’arxivament compacte
existents al nou recinte, afegint-hi 2 vagons més. Durant el
2020 va dur a terme el reforçament del sostre que sustenta
el recinte de l’arxiu per tal d’instaŀlar-hi el total d’armaris
previstos.
L’arxiu municipal disposava l’any 2018 de 5 armaris compactes de doble estanteria i 1 armari d’una estanteria fixa
sobre la tarima, guies i mecanismes necessaris.
El recinte destinat a arxiu té 53 m2 de superfície útil i pot
allotjar fins a 9 armaris compactes de doble estanteria mòbils, 1 armari d’una estanteria fixa i 1 armari d’una estanteria mòbil. L’ampliació realitzada aquest 2021 ha consistit
en 4 armaris dobles més 1 armari senzill, tots mòbils. L’ampliació d’armaris ha estat possible perquè s’ha utilitzat una
tecnologia i sistema idèntics a la dels armaris existents.
Més d’una quarta part de l’espai d’emmagatzematge total
de l’arxiu municipal es destinarà a conservar el fons documental del Museu d’Esperanto de Subirats.

El cost de l’ampliació d’armaris realitzada enguany ha estat
de 22.570 euros.

Properament es realitzarà l’obertura i millora de 2 trams de
camí que fan possible l’enllaç del sender de la Via Augusta
amb l’estació de tren de Lavern-Subirats. En el transcurs de
2018 i 2019 el sender que transcorre pel Penedès fou senyalitzat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Subirats va
fer les expropiacions dels trams de camí necessaris.

mitjançant un cadenat, la clau del qual estarà a la seva disposició.

Ara correspon realitzar les obres i instaŀlacions necessàries
per fer efectiu el pas a través d’aquests trams. S’instaŀlaran
barreres abatibles a la part superior i inferior del tram que
creua la Riera Lavernó en direcció a Can Batista, de manera
que s’hi pugui passar a peu o amb bicicleta, però restringint
el trànsit amb vehicles de quatre rodes i motocicletes. La
barrera abatible permetrà el pas als propietaris agrícoles

En el tram de Sant Pere de Lavern fins a l’andana nord de
l’estació s’adequarà el ferm, es conduiran les aigües de
desguàs i es construirà una rampa en terraplè del 8% de
pendent continguda mitjançant pedra de gran tonatge, pavimentada amb formigó amb replà intermedi i barana de
protecció, que permetrà assolir la cota de l’andana.
El cost de totes aquestes actuacions serà de 36.500€.

Es realitzarà la protecció envers la caiguda mitjançant baranes de seguretat al pont del camí que creua sobre el torrent
de Ca l’Artigues.
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Obertura i millora de dos trams
del sender de la Via Augusta

Àrea de territori
Obres de millora de l’accés a l’estació de tren de Lavern
Quan la Direcció General de Carreteres de la Generalitat va
presentar el projecte per a la construcció de la rotonda a
l’accés sud de Lavern, al punt de trobada amb la carretera
de Sant Sebastià. L’Ajuntament va demanar que s’hi inclogués un carril d’accés a l’estació de Lavern, atesa la perillositat de l’entrada i sortida en direcció a la carretera de Sant
Sadurní i Vilafranca. També es va demanar la prolongació
del vial de vianants paral·lel a la carretera fins arribar a l’accés a l’estació. En resposta a aquesta sol·licitud, la Direcció
General de Carreteres va fer un projecte modificat on es
contemplen les obres demanades.
La inclusió d’un tercer carril augmenta la seguretat al prohibir el gir d’entrada i sortida en direcció Sant Sadurní (ara cal
anar a girar a la rotonda i entrar des del costat de Lavern),
i la formació d’una vorera de pas de vianants permet que,
amb la resta d’obra feta a la carretera, es pugui anar des del
Pago, Sant Pau i Lavern fins a l’estació a peu.

Actualment les obres estan gairebé acabades i representen
una millora important en la seguretat de l’accés tant de vehicles com de vianants.

Tercera fase del projecte d’urbanització
de la plaça de Lavern
plana. A la part que comunica a la plaça s’hi coŀlocarà una
tanca de fusta amb entrada practicable per evitar la sortida
dels infants.

PLANIFICACIÓ, OBRES I URBANISME

Properament està previst l’inici de les obres d’urbanització de la tercera fase de la plaça de Lavern, consistents en
l’adequació d’una zona de jocs a l’espai situat al costat del
carrer Comte de Lavern i encara no urbanitzat. Les obres
consistiran en l’adequació d’espais en pendent per a la
pujada i baixada dels infants amb tobogans i elements de
grimpada i en la instal·lació de jocs infantils a la zona més

Una vegada acabades les obres tan sols restarà per fer el
tram de carrer que uneix el carrer Comte de Lavern amb
l’avinguda de la Zona Esportiva.

EdICTES
Es fa públic que han esdevingut aprovats definitivament els següents projectes d’obres municipals:
• Exp.: 11191: Projecte “Renovació parcial xarxa abastament aigua a la urbanització Can Rossell,
tram des de Can Puig”.
• Exp. 11177: Projecte “Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua a la muntanya Rodona. Tram
carretera d’accés”.
• Exp. 11659: Projecte: “Renovació d’un tram de la impulsió al dipòsit de Can Rossell i de l’abastament aigua a la urb. Can Rossell”.
• Exp. 11582: Projecte de l’obra d’adequació de sala polivalent al local situat sota l’escenari del
Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal”
Subirats, 17 de febrer de 2021

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president
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Rètols de benvinguda a
Sant Pau d’Ordal i Lavern

Obres de reurbanització
de la travessera
urbana de Can Cartró

A principis d’any s’ha coŀlocat un rètol de benvinguda al
poble de Sant Pau d’Ordal obra de l’escultor subiratenc
Josep Massana.

En l’anterior butlletí fèiem una breu descripció de les obres
de reurbanització de la travessera urbana de Can Cartró i
prevèiem el seu inici per al mes de gener d’enguany.

El rètol estava previst a les obres de reurbanització de la
travessera de Sant Pau d’Ordal. Les lletres i imatge del cartell estan tallades en una planxa d’acer ‘Corten’ de 4 x 3,75
metres.

Aquesta previsió s’ha hagut de canviar perquè, arran d’unes
lesions que presentaven algunes edificacions, va caldre fer
assaig del terreny a la carretera, cosa que ha retardat l’inici.
Cal dir que aquests assaigs han conclòs que el terreny de
la carretera és estable i no presenta desplaçaments horitzontals. Una vegada fets els informes corresponents s’ha
previst l’inici de les obres per a mitjans de març.

Al rètol es llegeix el nom del nucli sobre una imatge que
ens recorda l’entorn vitivinícola que ens envolta i queda integrat en l’arquitectura de la intervenció que es va dur a
terme al carrer Ponent, davant de l’Escola Sant Jordi de Sant
Pau d’Ordal.

Una vegada iniciades es reorganitzarà la circulació, tant
per als veïns com per als autobusos, i s’habilitarà una zona
d’aparcament al costat del camp de futbol.

Segona fase del Concurs
d’idees per a l’ordenació
de la zona esportiva
d’Ordal

En aquesta ocasió, el rètol va ser encarregat a la mateixa
empresa que va dissenyar i executar el rètol de la rotonda
d’entrada de la urbanització Casablanca, mantenint el mateix criteri estètic i formal. Les lletres i la imatge del logo de
Subirats estan tallades en una planxa d’acer ‘Corten’ de 3 x
1 metres. La planxa, lleugerament corba, té unes carteŀles
soldades que actuen de suports.

El jurat del concurs d’idees per a l’ordenació de la zona esportiva d’Ordal es va reunir i va decidir els quatre equips
finalistes per passar a la segona fase del concurs. Els equips
es presenten sota un pseudònim que no permet identificar-los.
La segona part del concurs consisteix a redactar un avantprojecte de l’ordenació. En aquests moments s’han rebut ja
els avantprojectes, dels quals el jurat n’ha escollit un, l’equip
redactor del qual serà l’encarregat de redactar el projecte
definitiu.
13
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S’ha coŀlocat també el rètol que culmina les feines de la rotonda de la carretera BV-2428 al PK 21+160, que resol el
nus amb la carretera BV-2429 i el camí de Cal Maristany.

Àrea de Territori
MEDI AMBIENT I MÓN RURAL
Nou local per a l’ADF Subirats
Recentment l’ADF Subirats s’ha traslladat a un nou local en
règim de lloguer ubicat a La Pedrera, a l’entrada del nucli
de Can Sala.
Així doncs, a partir d’ara disposen d’un espai cobert on
guardar els vehicles i altres estris i materials, i també d’un
altell per utilitzar com a despatx i poder-hi tenir el punt de
vigilància i control de les càmeres que tenen instaŀlades
arreu del territori. També disposen d’un espai exterior on
poder realitzar cursets i pràctiques d’ús d’extintors i mànegues.
La seva ubicació estratègica, ben comunicada, permetrà arribar fàcilment a qualsevol punt del municipi en cas
d’emergència.

Des de l’ADF i de l’Ajuntament de Subirats volem agrair a tothom que ho ha fet possible i volem aprofitar per
recordar que si algú està interessat a ser voluntari de
l’ADF pot contactar-hi directament per informar-se’n
(adfsubirats084@gmail.com).

Així mateix, a mitjans de febrer es va actualitzar i formalitzar un conveni de coŀlaboració entre Ajuntament i l’ADF
Subirats en el qual s’estableix una aportació econòmica de
l’Ajuntament a l’ADF per poder cobrir les seves despeses.

Variació horaris porta a porta per
dies festius - any 2021

V
HOR
AP
DIE

A continuació s’indica la relació de festius del 2021 (en què no hi haurà
recollida de la brossa porta a porta), i els dies que es compensa fent
una recollida general de rebuig + orgànica a tot el municipi.
*Es recorda que durant aquests dies l’horari habitual de recollida pot
veure’s modificat, ja que cal recórrer tot el municipi.
Cal treure la brossa la nit anterior (o abans de les 5h).

MEDI AMBINET I MÓN RURAL

DIA FESTIU:
- Dijous 1 abril
- Divendres 2 abril
- Dilluns 5 abril
- Dissabte 1 maig
- Dijous 24 juny
- Dissabte 11 setembre
- Dimarts 12 octubre
- Dilluns 1 novembre
- Dilluns 6 desembre
- Dimecres 8 desembre
- Dissabte 25 desembre
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A continuació
RECOLLIDA
GENERAL:s’indica

la relació de fest
no hi haurà recollida de la brossa Porta
- Dimecres 31 març
es compensa fent una recollida genera
- Dissabte
3 abril
tot el municipi.
- Dimarts 6 abril

DIA FESTIU...

RECOLLIDA

- Dijous 1 abril

 Dimecres

- Dilluns 13 setembre

- Divendres 2 abril

 Dissabte 3

- Dilluns
abril
- Dimecres
13 5
octubre

 Dimarts 6

- Dimarts
2 novembre
- Dissabte
1 maig

 Dilluns 3 m

- Dimarts
7 desembre
- Dijous
24 juny

 Divendres

- Dijous 9 desembre

 Dilluns 13

- Dilluns 27 desembre

- Dimarts 12 octubre

 Dimecres

- Dilluns 1 novembre

 Dimarts 2

- Dilluns 6 desembre

 Dimarts 7

- Dilluns 3 maig

- Divendres 25 juny

- Dissabte 11 setembre
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Campanya de retirada de nius de vespa asiàtica

Fotografies: N.Vicens

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora d’origen asiàtic introduïda accidentalment a
França probablement l’any 2004. Actualment ja s’ha anat
expandint per nombrosos indrets i l’any passat ja van detectar-se’n alguns nius a Subirats, motiu pel qual s’ha establert un protocol municipal d’actuació.

tàriament mitjançant el mail (mediambient@subirats.cat) i
aportar tots els detalls possibles: ubicació exacta i característiques del niu (el lloc on es troba, si és gran o petit, si està
o no a molta altura...) i, si és possible, alguna fotografia.
Si el niu es troba en terrenys particulars, correspondria al
propietari gestionar la seva retirada. Per aquest motiu, pròximament s’obrirà una campanya de subvencions per a la
retirada de nius de vespa asiàtica dirigida als particulars.
Tindrà dues variants:

Cal destacar el cicle biològic de l’espècie. Així, a la primavera les reines que hagin sobreviscut a l’hivern fundaran una
nova colònia elles soles, construint petits nius que s’anomenen embrionaris o primaris. En aquest niu, la reina cria les
primeres vespes obreres, que més endavant construiran el
niu secundari o definitiu, molt més gran i sovint a les capçades dels arbres (especialment de ribera). A l’hivern només
sobreviuen les reines (que s’han amagat), totes les obreres
moren i els nius queden inactius.

- Subvenció econòmica per a aquells particulars que hagin
contractat una empresa especialitzada per retirar un niu
a la seva propietat.

Amb l’arribada del bon temps i l’activació d’aquesta espècie,
l’Ajuntament de Subirats demana la coŀlaboració ciutadana per detectar els nius de vespa asiàtica al municipi. Així
CUPÓ
BOSSES COMPOSTABLES
doncs, els veïns i veïnes del municipi que detectin un niu de
vespa asiàtica, ho han de comunicar a l’Ajuntament, priori-

Consulteu la pàgina web específica sobre aquest tema per
estar informats de les darreres novetats sobre aquesta
convocatòria: https://subirats.cat/vespa_asiatica.



Últim cupó publicat a la revista núm. 84 – març 2020
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- Retirada del niu (l’Ajuntament serà directament qui contracti i pagui una empresa especialitzada).

Àrea de Serveis Generals
HISENDA / MOBILITAT
Calendari fiscal per a l’any 2021
Per poder dur a terme la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic que el nostre Ajuntament té delegat a
l’Organisme de Gestió Tributària, cal establir els períodes

de cobrament voluntari dels diferents conceptes que seran
aplicables aquest any. En aquest sentit, us informem del calendari fiscal per a l’any 2021.

CONCEPTE

PERÍODE

CONCEPTE

PERÍODE

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Del 05/03 al 05/05

El 02/11

Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats)

Del 03/05 al 05/07

Taxa de gestió residus
domèstics 2a fracció
- Domiciliat

Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció
- Domiciliat

Del 03/05 al 05/07

L’01/06

Taxa de gestió residus
comercials (no domiciliats)

L’01/06

Impost sobre béns immobles urbans 2a fracció
- Domiciliat

El 02/11

Taxa de gestió residus
comercials 1a fracció
- Domiciliat

El 02/11

Impost béns immobles
rústics

Del 01/09 al 05/11

Taxa de gestió residus
comercials 2a fracció
- Domiciliat
Taxa cementiri municipal

Del 03/05 al 05/07

Impost béns rústics
construïts

Del 01/09 al 05/11

Impost béns immobles
característiques especials

Del 03/05 al 05/07

Taxa de gestió residus
domèstics (no domiciliats)

Del 03/05 al 05/07

Impost sobre activitats
econòmiques

Del 16/09 al 16/11

Taxa de gestió residus
domèstics 1a fracció
- Domiciliat

L’01/06

Taxa Senyalització
Establiments
Comercials

Del 03/05 al 05/07

Taula de
mobilitat a
Ordal i Lavern

Properament s’iniciaran els treballs de la
Taula de Mobilitat tant a Ordal com Lavern.
Aquestes taules de mobilitat serveixen per tractar tots aquells temes
relacionats amb la mobilitat dels veïns, ja sigui a peu
(itineraris segurs, accessibilitat, escoles...) com en vehicle
(sentits de circulació, aparcament...).

HISENDA / mobilitat



Envia’ns les teves propostes, suggeriments o temes concrets
a tractar al correu electrònic comunicacio@subirats.cat
i farem un recull per incorporar-ho a la taula de treball.

RETALLI I PRESENTI AQUEST CUPÓ A L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS O A QUALSEVOL ESTABLIMENT COL·LABORADOR AMB
PUNT DE VENTA DE BOSSES COMPOSTABLES:
Carns Can Cartró (CAN CARTRÓ), El Xalet (CATALLOPS), Local
de l’AVV Barri de Sant Joan (CASABLANCA), Ca la Rita (EL PAGO),
L’Estanc (LAVERN), Cal Miquel del Jan (ORDAL), supermercat
Spar (ORDAL), Carnisseria Cal Quim (SANT PAU D’ORDAL),
Queviures l’Estanc (SANT PAU D’ORDAL).
(Nota: Cal entregar el cupó original de la revista, no valen fotocòpies
ni impressions. Termini màxim: 30 de maig de 2021)
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
La transformació digital de l’Ajuntament
Presencial
Telemàtic

692
2131

L’Ajuntament de Subirats va iniciar l’any passat latransformació digital de
tota la gestió administrativa a través del projecte SeTDIBA de la Diputació
En paper
279
de Barcelona.
Telemàtic

Registre d'entrada

2424

El primer trimestre de l’any es va fer la formació a tot el personal i es van dur
a terme les tasques d’implantació dels diferents procediments en la nova
eina.
El mes d’abril va ser el punt d’inflexió en què es va deixar de banda el tradicional paper i es va iniciar la gestió de tots els expedients de manera electrònica.
Un cop acabat l’any aquestes són les dades (d’abril a desembre):
- 1.867 expedients electrònics

25%
Presencial
Telemàtic

75%

Registre de sortida

- 9 sessions telemàtiques del Ple Municipal

10%
En paper

- 26 sessions de la Junta de Govern Local

Telemàtic

- 2.823 registres d’entrada, dels quals 692 han estat presencials i 2.131, telemàtics

90%

Aquests últims mesos, i a causa de la pandèmia, la utilització de l’idCAT certificat s’ha incrementat considerablement
entre els ciutadans. Aquest certificat permet realitzar gestions i tràmits de manera telemàtica i amb la màxima seguretat, identificant-se amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents plataformes i aplicacions electròniques
sense haver de desplaçar-se.

Per a què serveix?
Permet operar amb diferents administracions i, a més,
assegura la integritat de les dades que envieu, així com
la seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya-Consorci AOC.
També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa,
ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat
necessari per garantir les vostres dades.

Els ciutadans poden obtenir-lo fent la sol·licitud a través de
la web www.idecat.cat i personant-se a una oficina d’Entitat
de Registre, la qual és l’encarregada de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud de certificat.

Com el puc obtenir?
Hi ha dues maneres d’obtenir l’idCAT:
1. A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. “Sol·licitud
del certificat”. En aquesta pàgina trobareu un formulari
que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes
les dades, s’emmagatzema la petició per tal que pugui ser
validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT,
com la que tindrem aviat a l’Ajuntament de Subirats.

Fins ara, l’Entitat de Registre més propera la teníem a Vilafranca, motiu pel qual des de l’Ajuntament de Subirats
volem apropar aquest servei als nostres veïns i veïnes.
En les properes setmanes tindrem operatiu aquest servei
i a través dels diferents canals de comunicació us farem
saber la seva posada en marxa i us informarem de com
concertar cita per a la seva tramitació.

2. El ciutadà també té una segona forma d’obtenir el seu
idCAT: es tracta de presentar-se directament a qualsevol
de les entitats de registre idCAT, com per exemple la de
l’Ajuntament de Subirats.

Què és l’idCAT?
L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat
de les persones a internet.
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Nou servei d’Entitat de Registre idCAT
a l’Ajuntament de Subirats

Àrea de Serveis Generals
COMUNICACIÓ
S’engega la campanya “Subirats, l’essència del Penedès.
Vine quan vulguis!”
És ara, però, quan
s’engega
oficialment la campanya,
que porta per nom
“Subirats, l’essència del Penedès.
Vine quan vulguis!”.

Les regidories de
Comunicació i Turisme de l’Ajuntament
de Subirats porten
setmanes treballant
en una campanya
de comunicació que
s’engega coincidint
amb l’inici d’aquest
2021, marcat encara per la crisi sanitària sense precedents que viu món.

Aquesta campanya
durarà tot l’any i
donarà l’oportunitat de comunicar
tres pilars claus
que
caracteritzen
el municipi: turisme
tranquil i productes
de proximitat, cultura i gent inquieta
i activitats en plena
natura.

Malgrat que la situació actual no deixa
preveure
quines
activitats o actes es
podran dur a terme
aquest any, des de
l’Ajuntament s’aposta i es treballa per reforçar el compromís de donar suport al
teixit empresarial en aquestes circumstàncies tan adverses.

L’objectiu de la campanya és crear un imaginari de Subirats,
de la seva gent i dels productes que s’hi elaboren, alhora
que convida turistes curiosos d’arreu de Catalunya a descobrir l’essència del Penedès qualsevol dia de l’any.

Amb l’anuŀlació del Subirats Tasta’l el passat mes de novembre, l’Ajuntament ja va fer públic que començava a treballar
en una campanya de comunicació de Subirats per donar
a conèixer la riquesa del municipi i tots els seus atractius:
vins, caves, visites i activitats enoturístiques, gastronomia,
art, paisatge, vinya, patrimoni i productes de la terra, entre
d’altres.

Subirats és un territori que es pot visitar en qualsevol època
de l’any, motiu pel qual reforcem la crida –“Vine quan vulguis!”– amb l’objectiu d’emfatitzar i remarcar que es podrà
gaudir de tot el que s’ofereixi quan les condicions siguin les
òptimes.

A finals d’any, coincidint amb la campanya de Nadal, ja es
van dur a terme les primeres accions de la campanya, amb
la inserció d’anuncis a diferents mitjans de comunicació per
promocionar els productes de proximitat.

Podeu trobar tota la informació de la campanya, així com
els diferents vídeos que s’han publicat a les xarxes socials,
a www.subirats.cat/vinequanvulguis.

Dos veïns de Subirats participen al programa
‘Quedem al Vinseum’ de Penedès TV

COMUNICACIÓ

El passat mes de desembre Penedès TV va començar a
emetre el programa ‘Quedem al Vinseum’, un magazín fresc
i dinàmic amb tot tipus de continguts d’entreteniment i actualitat amb el Vinseum com a plató i presentat per Laia
Paretas i Caterina Tallón.
Una de les seccions d’aquest programa és ‘El teu poble’, que
consisteix en un tall d’uns 5 minuts on dues persones (una
de gran i una de jove) parlen sobre la seva localitat.
El programa del 22 de gener va comptar amb la participació
de l’Antoni Casanovas i el Marcel Zumeta, que van parlar
del poble de Lavern.
El programa es pot veure a https://www.rtvvilafranca.cat/
programa/quedem-al-vinseum/f/213560-20210122 (a partir del minut 9.30).
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ESPORTS I SALUT
Explotació de la piscina municipal de Subirats
per a la temporada de bany d’estiu 2021
El proper mes d’abril es publicaran les bases per a l’adjudicació, mitjançant concurs públic, de l’adjudicació del servei
de la Piscina Municipal d’Ordal i de la Piscina Municipal de
Sant Pau per a la temporada d’estiu 2021.
Tot i la situació d’excepcionalitat que pateix el país pel virus
Covid-19,creiem que aquesta temporada de bany es podrà
desenvolupar amb normalitat. No obstant, es contemplen
dos possibles cànons mínims. L’un o l’altre s’aplicaran, arribat el moment, atenent la situació:
• Cànon 1: CINC-CENTS EUROS (500 euros), en el cas que
solament es pugui obrir el servei d’explotació de les piscines.
• Cànon 2: MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 euros), amb el
servei d’explotació de les piscines i del bar ubicat dins de
cada instal·lació.

A la web de l’Ajuntament (www.subirats.cat) trobareu les
dates per realitzar la presentació de la documentació i els
barems de puntuació.

El teu CAP respon
El CatSalut garanteix l’atenció sanitària de cobertura pública a la ciutadania de Catalunya. Per tal que els serveis sanitaris de les diferents línies assistencials arribin a tothom
de manera efectiva i amb qualitat, disposa a tot el territori
d’una xarxa de centres que constitueixen el sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): centres
d’atenció primària, consultoris locals, hospitals, centres sociosanitaris i centres d’atenció a la salut mental.
Cada ciutadà té assignat un centre d’atenció primària (CAP),
on un equip de professionals de la salut l’atendran i el derivaran, si escau, als serveis d’atenció especialitzada, com
les proves diagnòstiques o les consultes amb determinats
especialistes.
Si necessites contactar amb el teu CAP pots fer-ho de diferents maneres:
Per internet:

Si has d’anar al CAP, recorda:

- Envia un missatge a través del web de programació de
visites ics.gencat.cat. Un professional del CAP et contactarà per telèfon.

• Vine sense acompanyant o amb un de sol si és imprescindible.

- Envia una eConsulta al teu professional sanitari de referència a través de La Meva Salut. Es posaran en contacte
directament amb tu.

• Respecta la distància de seguretat (1,5 metres).
• Porta mascareta.

Per telèfon (horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h):

• Renta’t les mans.

- Truca a la central de trucades 93 326 89 01. Un professional del CAP et contactarà per telèfon i et programarà una
visita presencial o telefònica.

Per a qualsevol dubte o consulta, truca al 061. Per a urgències, truca al 112. Les 24 hores, els 365 dies de l’any.
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• Arriba a l’hora de la visita, no abans.

Àrea de Ciutadania
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’inventari 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.

Torre de Can Llopart/Torrota de Can Llopart
uBICACIÓ
Carretera BV-2427,
km 4,3 a 300 m
al nord-oest de la
masia de Can Llopart de la Costa.
Àmbit: patrimoni
immoble
Tipologia: edifici
Ús actual: ruïnes
Titularitat: privada

PATRIMONI CULTURAL

CLASSIfICACIÓ
Estil: medieval
Segle: X-XV
Estat de conservació: regular
Protecció: inexistent
dESCRIPCIÓ
Torre de guaita ubicada en un turó a
prop del nucli dels
Casots. Era un edifici d’avançada depenent del castell de
Subirats, en un lloc estratègic entre la depressió penedesenca i la conca del baix Anoia. El cos de la torre és de planta circular, amb un diàmetre interior de 2,10 m, i un gruix
del mur de 1,25 m. Té una alçada total de 10 m, de forma
troncocònica, amb la part superior una mica més estreta
que la inferior. Els murs estan fets de carreus petits i irregulars, units amb un morter de baixa qualitat. Aquests murs
presenten algunes espitlleres, formades per quatre pedres
a costat i costat. A uns 3,5 m d’alçada hi ha l’obertura de la
porta principal, al nivell de la qual hi ha una falsa cúpula. Al
cim de la torre n’hi ha una altra. També a la part alta s’observa la coŀlocació d’un desguàs per evacuar l’aigua de pluja
i evitar inundacions.

Foto: Maria Rosa Ferré

Subirats, documentat de l’any 917, i del qual la torre era
punt de guaita i defensa.
Pere Giró i Romeu, director de la Secció d’Arqueologia del
Museu de Vilafranca del Penedès l’any 1968, va realitzar
una sèrie de prospeccions inèdites aquell any a la part
baixa del turó, en el transcurs de les quals es van recollir a
nivell de superfície:
- Fragments de ceràmica comuna ibèrica a torn.
- La base d’un vas de ceràmica comuna ibèrica a mà.
- Fragments de pedra granítica, possiblement parts de molins de mà.

Al voltant de la torre, a les bandes S i O, hi ha diverses parets que tanquen un recinte rectangular, partit per la meitat per un mur transversal, segurament relacionats amb
l’estructura militar. Aquest recinte té una longitud de 30
m x 20 m d’amplada el gruix d’aquests murs és de 75 cm,
excepte l’oriental, que fa 210 cm. Cal dir també que per la
superfície es poden trobar fragments de ceràmiques medievals i modernes.

L’equip que va confeccionar la Carta Arqueològica de l’Alt
Penedès l’any 1990 no va poder documentar restes del període ibèric en tot el perímetre a peu del turó en superfície,
si bé cal dir que els vessants N/NW i E són feixes ermes
i abandonades, cobertes d’una espessa vegetació que feu
impossible la prospecció. No se sap, per tant, si hi ha un
establiment en vessant o dalt del turó, ni si es conserven
més materials.

HISTÒRIA
Fins ara hom no ha trobat cap document d’època medieval
referent a aquesta torre, si bé cal associar-la al castell de
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CULTURA
Butlletí digital Penedès Cultura
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha estat treballant en
la integració de les agendes culturals de diferents municipis de la comarca, entre els quals Subirats, perquè tota la
informació sobre actes i esdeveniments culturals es pugui
consultar a l’Agenda Cultural de l’Alt Penedès (www.penedescultura.cat).
Les activitats que els diferents ajuntaments introdueixen a
les seves respectives agendes es traspassen al Butlletí digital Penedès Cultura, al qual tothom es pot subscriure.
Es tracta d’un butlletí que es rep cada dijous al correu electrònic i en què apareix la relació de les activitats culturals
programades per als següents dies a l’Alt Penedès.
Si esteu interessats a rebre el butlletí digital Penedès Cultura escanegeu el codi QR i ompliu el formulari amb les vostres dades.

ENSENYAMENT
Calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022
Properament es publicarà el calendari de preinscripció i
matrícula per al curs 2021-2022 a les llars d’infants municipals de Subirats.
Les famílies amb infants de fins a 3 anys d’edat podran
inscriure els seus fills i filles a les llars d’infants de Subirats
durant el període que es fixi, el qual es comunicarà a la ciutadania pels canals habituals tan bon punt sigui aprovat.

Enguany, a causa de la situació sanitària actual, caldrà demanar cita prèvia contactant directament amb cada llar.

LLAR d’InfAnTS L’ESQuIROL
C/ Ponent, 28 - Sant Pau d’Ordal - T. 93 899 33 93
LLAR d’InfAnTS ELS CARGOLS
C/ del Bosc, s/n - Lavern - T. 93 899 42 11
LLAR d’InfAnTS ELS PARdALS
C/ del Pi, 1 - Ordal - T. 93 817 91 32 (Ext. 4)
Per a més informació del procés de preinscripció i matrícula podeu consultar el web municipal (www.subirats.cat/preinscripciollars), on trobareu totes les dades necessàries. Si teniu dubtes podeu escriure a l’adreça de correu electrònic:
direcciollarsinfants@subirats.cat.
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Com cada any s’ha previst una jornada de portes obertes, el
dissabte 20 de març, amb l’objectiu que les famílies interessades puguin visitar les instaŀlacions i conèixer el projecte
educatiu.

Àrea de Ciutadania
RACÓ DE LES ESCOLES I LLARS D’INFANTS DE SUBIRATS
Escola Subirats (Lavern)
Benvolgudes i benvolguts,
Durant la setmana del 8 al 12 de febrer vam celebrar el
Carnaval a l’escola de Lavern. Va ser una celebració molt
treballada i, sobretot, molt viscuda per totes les persones
que convivim a l’escola.
Al llarg de tota la setmana vam estar preparant les disfresses, fetes pels mateixos alumnes, que van estar molt
entretinguts cada dia, rodejats de pentinats estrambòtics,
pijames amb cua… I és que ja se sap que per Carnaval, tot
s’hi val!
Arribat el divendres, i tot i els núvols que semblava que no
ens deixarien desfilar pel pati de l’escola, finalment els nens
i nenes van poder sortir a lluir les disfresses de monstres
i a ensenyar-nos les seves coreografies, que havien estat
assajant els dies anteriors. Va ser una estona molt divertida
en què tothom va desfilar amb gran estil i va ballar al ritme
de les millors músiques carnavaleres.
Just després de la nostra celebració, va començar a ploure.
Estem segurs que el nostre estimat Rei Carnestoltes va fer
de les seves!
Sigui com sigui, i tot i no poder convidar les famílies, va ser
una festa estupenda!
I perquè vosaltres també pugueu gaudir-ne una mica, us
deixem aquestes imatges divertides. Esperem que siguin
del vostre grat!
Fins la propera!!!

ENSENYAMENT

Informació facilitada
per l’Escola Subirats
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Escola el Montcau (Ordal)

Enguany, el Cicle Superior de l’Escola El Montcau d’Ordal
ens hem apuntat al projecte RecerKids, promogut per
l’Eduxarxa amb les universitats de Girona, Lleida, Rovira i
Virgili i l’Autònoma de Barcelona des de l’àrea de Recerca i
Universitats de la Generalitat de Catalunya.

els resultats d’aquesta recerca amb les altres escoles de tot
Catalunya que participen en el projecte.

Es tracta d’un programa a escala de tot Catalunya per fer ciència. Una oportunitat perquè l’alumnat d’educació primària experimenti en primera persona què vol dir fer recerca,
com és un procés d’investigació i quin és el dia a dia en la
vida d’un científic.

Tot aquest desplegament va acompanyat de recursos científics i assessorament per part de les universitats i és una
oportunitat perfecta per practicar i entendre el mètode científic tot apropant la ciència als alumnes.

Així doncs, els alumnes han començat a cercar informació
sobre el canvi climàtic i el seu lligam amb les emissions de
CO2 que comporten el transport i l’envasat dels aliments
que consumim.

Aquest projecte ja haurà valgut la pena si els nostres alumnes prenen consciència sobre l’actual emergència climàtica.
I qui sap si, amb una mica de sort, hem despertat el cuquet
de la investigació en algun dels nostres RecerKidsSubiratencs!

Caldrà, també, que facin experiments científics per demostrar aquesta causalitat, i que comparteixin telemàticament

Informació facilitada
per l’Escola El montcau
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Per fer-ho possible s’ha organitzat un congrés virtual a nivell de tot Catalunya de cara a la propera primavera.

Àrea de Ciutadania
Escola Sant Jordi (Sant Pau)
Quan acabàvem una zona, anàvem a la següent. Al final de
l’activitat, ens vam trobar a la plaça i vam tornar cap a l’escola.

dESCOBRIm ELS EnCAnTS dE SAnT PAu d’ORdAL
Divendres 29 de gener, els nens i nenes de Cicle Mitjà de
l’Escola Sant Jordi vam fer una sortida a l’entorn, que és una
activitat que fem cada divendres. Vam anar pels carrers i
places de Sant Pau per descobrir diferents llocs.

Ens va agradar molt aquesta sortida perquè vam descobrir
espais i detalls del poble que no coneixíem, i ens ho vam
passar molt bé.

Primer de tot, vam esmorzar a la plaça del Centre i vam fer
3 grups: dos grups de 4t i un de 3r.

Com que aquest any no hem pogut celebrar la Festa Major,
amb aquesta sortida hem pogut passejar pels carrers i les
places del poble com fèiem els altres anys durant aquests
dies de festa.

Cada grup va començar per una zona diferent: la pista,
l’església i pedret o la zona centre. Portàvem un mapa del
poble on marcàvem els elements que anàvem trobant. A la
llibreta teníem fotos dels elements o llocs que s’havien de
trobar, i havíem d’explicar on eren.

ENSENYAMENT

Informació facilitada pels alumnes de
C.m. de l’Escola Sant jordi
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Llars d’infants de Subirats
ACOmPAnYAnT EL mOVImEnT
A les llars d’infants de Subirats ens agrada veure
l’infant capaç d’anar assolint els petits reptes per
si mateix, al seu ritme. Per aquest motiu intentem
facilitar les condicions òptimes i oferir recursos on
això sigui possible i sense que li suposi cap perill.
Un dels principals objectius de les llars d’infants és
aconseguir el desenvolupament global, harmònic
i integral dels infants. Així doncs, dissenyem propostes basades en el joc lliure i espontani, on el
moviment té gran importància. Per aquest motiu,
no entenem el moviment psicomotriu com una
sessió col·locada en un espai i un temps determinat, sinó com una manera d’entendre i atendre les
necessitats dels infants durant tota la jornada a la
llar, és a dir, una psicomotricitat integrada en la
vida quotidiana.
Quan un infant té llibertat de moviment i la persona adulta que l’acompanya confia en ell i no
s’avança en els seus processos, aprèn a dominar el
seu cos i consegüentment pateix menys accidents.
La nostra feina com a educadores és d’acompanyament, d’estar presents perquè l’infant se senti
mirat, important i segur, i d’aquesta manera vagi
adquirint confiança i seguretat en ell mateix, sempre respectant els temps que cada un d’ells necessita.

ENSENYAMENT

Informació facilitada
per les Llars d’Infants de Subirats
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HABITATGE
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 famílies 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 rehabilitació d’habitatges municipals o cedits”.
Durant el 2020 es va redactar i aprovar el projecte. També
foren licitades les obres mitjançant procediment obert, del
qual va resultar adjudicatària l’empresa Elecnor, SA. Les
obres van començar el desembre passat i s’estan executant a bon ritme.
La reforma comporta la renovació de tots els elements i
instaŀlacions interiors de l’habitatge, la millora d’estanquitat de la coberta i millores d’eficiència energètica de l’edifici. L’aspecte exterior no canviarà substancialment, encara
que es renovaran els tancaments 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 calia iniciar-les el 2020 i acabar-les a la primavera del 2021. El cost segons projecte licitat serà de 87.327,91€.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

HABITATGE / PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Subvencions Penedès Cultura per a entitats
Qui ho pot demanar?

Les entitats de Subirats
podeu participar a la
convocatòria anual de
subvencions per a la participació a la pàgina web
www.penedescultura.cat.

Les entitats sense ànim de lucre, amb seu social a l’Alt Penedès, inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya, que tinguin els estatuts adaptats a la Llei 4/2008 i que
estiguin enregistrades com a agents culturals al web www.
penedescultura.cat

Es tracta d’una convocatòria pública de subvencions del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès adreçada a qualsevol entitat que organitzi actes
culturals. La finalitat és donar a conèixer el web del Servei
de Cultura del CCAP per consolidar-lo com a plataforma de
difusió de les activitats culturals de la comarca.

Tota la informació sobre aquestes subvencions la trobareu
al portal de Tràmits i Gestions del CCAP: https://tramits.ccapenedes.cat
També us podeu adreçar al Servei Comarcal de Cultura, tel.
93 890 00 00 (ext. 442 i 231).

Subirats Impuls Voluntariat
El passat mes de desembre es van començar a realitzar
diferents trobades per iniciar un pla de treball per al projecte “Subirats Impuls Voluntariat”, que té com a objectiu
activar el voluntariat de proximitat des de la participació
ciutadana per respondre a situacions d’emergència social.

l’Ajuntament i persones del municipi vinculades estretament al món del voluntariat.
Amb aquestes trobades, el que es pretén és crear una
xarxa de voluntaris estructurada i gestionada per entitats
de l’àmbit perquè aquests tinguin l’oportunitat de poder
formar part d’una xarxa que els proporcioni formació,
acompanyament i guiatge en el seu procés com a voluntaris dins el municipi.

En aquestes trobades, dirigides per una consultora experta en el tema, hi assisteixen regidors, personal tècnic de
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Ajuts cooperació i solidaritat 2021
L’Ajuntament participa econòmicament en accions de cooperació al desenvolupament, a través del Fons de Català de
Cooperació al Desenvolupament, organització formada per
ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats),que
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els
pobles dels països més desfavorits

les restes de casa seva, i n’hi hagi més d’un miler que van
ser evacuades que ara estan allotjades en albergs perquè
s’han quedat sense llar i sense pertinences. Als albergs, la
situació és preocupant per la manca d’espai suficient per
a totes les famílies, en un context de pandèmia, i el perill
d’inseguretat alimentària.
b) Sobirania alimentària amb perspectiva de gènere a
la regió de Casamance (Senegal)

El Fons Català de Cooperació alDesenvolupamentés, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de
Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal,
com en l’àmbit català.

A Senegal la inseguretat alimentària afecta el 16% de les
llars, segons l’informe de seguiment rural fet pel Consell
de Seguretat Alimentària (CNSA), i la regió de Casamance,
al sud del país, és una de les més afectades per la crisi climàtica, la geopolítica i la manca de mètodes moderns de
gestió agrícola.

Els dos projectes en els quals l’Ajuntament donarà suport
econòmic aquest any 2021, són els següents:
a) Resposta d’emergència als efectes de l’huracà Eta a
Nicaragua: fase de reconstrucció.

D’altra banda, les dones, que representen el 70% de la mà
d’obra, tenen un accés limitat als mitjans de producció, als
beneficis i a la propietat de la terra.

L’huracà Eta va tocar terra com a huracà de categoria 4 el
dia 3 de novembre a la Costa Carib Nord, tot deixant al seu
pas milers de persones afectades i un paisatge de destrucció amb danys incalculables, especialment a Nicaragua, i
també a Hondures i Guatemala, on va entrar com a tempesta tropical amb pluges intenses.

El projecte es centra en mantenir 12 hortes comunitàries
gestionades per dones, en col•laboració amb organitzacions locals per reforçar la coherència i els impactes de la
cooperació municipal al Senegal.
El projecte s’estructura en tres eixos:

Una de les zones on l’impacte de l’huracà va ser més destructiu és la comunitat de Wawa Bar, a la costa del Carib
Nord, que ha quedat totalment arrasada. Això ha provocat
que unes 300 persones que es van quedar a la comunitat
durant el fenomen ara estiguin al ras o refugiades sota

• Formacions en tècniques agroecològiques.
• Comunitats Autogestionades de Finançament (CAF.
• Incidència i apoderament de les dones en el dret d’accés a la terra i els mitjans de producció.

Els menors acollits a la Llar Josep Reventós, dependent de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) i gestionada per la cooperativa d’iniciativa social
ACTUA, estan participant en un taller culinari en què aprenen a elaborar diversos plats tradicionals del Marroc com a
part del programa d’activitats de vincle amb el país d’origen
i preparació per a la vida adulta.
Gràcies a la coŀlaboració de les senyores magrebines d’Ordal i la coordinació de la nostra integradora social amb els
educadors del centre Llar Josep Reventós, s’està duent a
terme el taller de cuina marroquina per als menors atesos
en aquest centre. El taller consisteix en la preparació i realització de plats típics com el cuscús, la bastila amb pollastre, el tajin de carn amb prunes, el pollastre rostit, etc. Un
dels objectius principals del taller consisteix que els joves
aprenguin algunes nocions bàsiques de cuina que puguin
resultar-los útils en un futur, de cara a la seva vida adulta.

mitat amb les famílies d’Ordal. L’activitat va ser rebuda molt
positivament per part dels joves, que van mostrar des del
primer dia la seva disposició a repetir aquesta experiència
amb noves receptes i plats.

El taller serveix per fomentar el treball en grup i la companyonia entre els menors atesos a la llar, així com la proxi27
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Taller de cuina marroquina per als menors no acompanyats del
centre d’acollida Llar Josep Reventós d’Ordal

Àrea de Serveis a les Persones
IGUALTAT
Campanya #donesdesubirats
A causa de la pandèmia per la Covid-19 ens hem vist obligats a ajornar la 3a edició de la cursa de la dona de Subirats, esperant que la situació sanitària millori els propers
mesos i la puguem celebrar més endavant.
Tot i no poder dur a terme la cursa, des de les regidories
d’Esports i Salut, Igualtat i Comunicació s’ha volgut commemorar el Dia Internacional de les Dones (8 de març) amb
la campanya “#donesdesubirats”, que es va dur a terme
entre els dies 6 i 14 de març.
La campanya va consistir a publicar una foto o vídeo caminant o corrent pel municipi a la xarxa social Instagram,
utilitzant l’etiqueta #donesdesubirats.
Entre totes les persones participants s’ha sortejat un abonament familiar per a la temporada d’estiu de les piscines
municipals de Subirats.

Les regidores de l’Ajuntament van gravar un vídeo per convidar a totes i a tots a participar-hi.

BENESTAR SOCIAL
No puc pagar les factures d’aigua, llum i gas:
em poden tallar el subministrament?
La llei protegeix les persones i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial per evitar els talls que
puguin acordar les companyies d’electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament.

adreçar a l’Oficina Comarcal de Consum perquè l’empresa
ha incomplert la llei, i podria ser sancionada.
Altres ajuts
El bo social elèctric és un descompte en la factura de la llum
pels consumidors en situació de vulnerabilitat econòmica,
en funció del seu nivell d’ingressos i del compliment de determinats requisits. Aquests descomptes osciŀlen entre el
25% i el 40% de l’import de la potència i el consum.
El cànon social de l’aigua és una bonificació en la factura de
l’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la
població menys afavorida.

IGUALTAT / BENESTAR SOCIAL

Què cal fer si no podeu pagar la factura o rebeu un avís
de tall del servei?
Us heu d’adreçar als serveis socials municipals per tal que
puguin analitzar si esteu en risc d’exclusió residencial i, si és
així, elaboraran un informe que enviaran a l’empresa per
evitar el tall.
Els motius pels quals es pot considerar que una persona
o unitat familiar està en risc d’exclusió residencial, segons
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica són els següents:
• Tenir ingressos inferiors a:
- 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles
(15.935,46 euros anuals).
- 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència
(més d’una persona; 19.919,33 euros anuals)
- 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o
amb gran dependència (23.903,19 euros anuals).
• Estar en risc imminent de perdre l’habitatge
• Que hi hagi una persona amb dependència energètica (és
a dir, que necessita màquines assistides per sobreviure)
Què cal fer si us han tallat el servei?
Si us trobeu en situació de risc d’exclusió residencial, us heu
d’adreçar als serveis socials per tal que us facin l’informe i
demanin la suspensió del tall a l’empresa. També us podeu

I recordeu que a causa de la Covid-19 s’han aprovat mesures d’ajuda a les famílies.
Per a més informació, contacteu amb l’Oficina Comarcal de
Consum.

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
- Cita prèvia Informació facilitada pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
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GENT GRAN
Servei dinamització persones grans
Per tal de promoure l’envelliment actiu i l’empoderament
de les persones grans, des de l’Ajuntament de Subirats s’està treballant amb l’Ajuntament l’Olèrdola per compartir un
servei de dinamització tal com s’havia fet amb l’Ajuntament
de Sant Llorenç d’Hortons fa uns anys.

actiu, els espais de trobada i participació, l’associacionisme,
les relacions intergeneracionals i d’altres adreçades a combatre l’aïllament i la solitud de les persones grans.
Aquest projecte es finançarà mitjançant la sol·licitud d’un
recurs econòmic del Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona.

La finalitat d’aquest programa serà la planificació i desenvolupament d’activitats que fomentin el temps de lleure

Reinici de la gimnàstica de la gent gran
Durant el mes de març està previst reiniciar la gimnàstica
de la gent gran, si la situació sanitària ho permet. L’activitat
estarà adaptada a la situació sanitària vigent en cada moment.

NUCLI URBÀ

ESPAI EXTERIOR

DILLUNS

URB.
CASABLANCA

PISTA POLIESPORTIVA
CASABLANCA

10 a 11h

LAVERN

PLAÇA NOVA O PISTA
POLIESPORTIVA

18,15 a 19,15h

CAN CARTRÓ

PLAÇA VERGE DELS
POBRES

17h a 18h G1

CA L'AVI

PISTA POLIESPORTIVA
CA L'AVI

Inicialment es realitzarà en espais complementaris a l’aire
lliure i en grups de 5 persones més la monitora.

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

17 a 18h G2

10 a 11h G1
11 a 12h G2

CAN ROSSELL

ZONA EXTERIOR
CENTRE RECREATIU

ORDAL

PISTA POLIESPORTIVA
ORDAL

17 a 18h

10 a 11h G1
11 a 12h G2
10 a 11h G1

PEDRET O PISTA
POLIESPORTIVA

11 a 12h G2

gent gran

SANT PAU
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Racó de les entitats
Hem votat i hem guanyat!!!
Si ens haguessin dit que hauríem de renunciar a tantes
coses que formaven part del nostre dia a dia, ens hauria
semblat increïble… A les territorials de l’ANC se’ls ha fet
molt difícil, quasi impossible, tirar endavant la tasca que
les caracteritza, i per a l’ANC de Subirats no ha estat una
excepció.
Durant el darrer any, la injustícia i la repressió han estat
algunes de les poques realitats que ens envolten que no
s’han confinat. Han seguit presents, i no hem pogut trobar-nos per reivindicar drets i llibertats. Fins i tot l’11 de
setembre no es va assemblar gens a les celebracions anteriors que recordem, amb famílies senceres escampades
per tot el territori català. I alguns agosarats van sentenciar
que els catalans ja estàvem cansats i desmotivats.

pràctica la unitat dels tres partits independentistes amb qui
hem confiat: ERC, JUNTS i CUP.

Realment, la situació sanitària, econòmica i social, juntament amb les desavinences entre els polítics malgrat la voluntat d’unitat que reivindica la societat civil (fins i tot viure
la destitució del president de la Generalitat) han desencadenat cert desànim generalitzat.

Esperem que a hores d’ara, amb la revista a les nostres
mans, tinguem el govern que el nostre país es mereix, i
comenci a treballar pels grans reptes que té Catalunya en
uns moments tan decisius i complicats, marcats per aquest
Covid-19 que desitgem tenir controlat ben aviat.

Però la voluntat del poble no es deixa vèncer i ens ha esperonat fins a arribar a les eleccions del passat 14-F, malgrat
els entrebancs que ens han posat des de fora. I ho hem
tornat a fer: HEM VOTAT I HEM GUANYAT!!!

En tot cas, no perdem de vista –i que els responsables polítics no perdin de vista– les paraules de l’admirada i enyorada Muriel Casals: “Un país viu és un país amb una societat
civil que empeny i que no es resigna”.

Per motius d’edició de la revista, quan ens disposem a fer
aquest escrit, els partits estan immersos en el procés de
formar govern. Aquesta vegada la responsabilitat li pertoca
a ERC, com a guanyador dins del bloc independentista. Una
responsabilitat que amb els resultats obtinguts no hauria de comportar sorpreses, només es tracta de posar en

Catalunya és un país viu perquè no ens hem resignat i no
ens resignarem. Visca Catalunya!
Informació facilitada per l’ANC Subirats

RACÓ DE LES ENTITAtS

A la UE Subirats no parem el futbol!
La pandèmia està portant grans conseqüències per a tothom en tots els sectors, i l’esportiu és un dels més afectats.
Ja fa sis mesos que les competicions a nivell comarcal es
van aturar, cosa que ha fet que molts equips no poguessin començar les lligues. Tot i així, des de la Unió Esportiva
Subirats, després de molt de treball i reunions amb la finalitat de complir totes les mesures sanitàries marcades
per Sanitat, hem aconseguit mantenir els entrenaments,
ja que el nostre principal objectiu sempre ha sigut que els
nostres jugadors i jugadores puguin entrenar dins d’un
àmbit segur.
Des del club pensem que la pràctica esportiva és imprescindible per al desenvolupament motriu i cognitiu de tots
els nens i nenes en les edats formatives i, per tant, volem
evitar que a causa de la situació es quedin a casa. Per això
sentíem la necessitat de no aturar els entrenaments i d’oferir l’oportunitat de seguir jugant a futbol. No ha sigut pas
fàcil aconseguir-ho, ja que a causa de la situació, el club
s’ha vist perjudicat econòmicament, perdent així algun
dels ingressos que s’obtenia els anys anteriors. Però gràcies al compromís dels entrenadors i a l’esforç de la junta del
club els entrenaments s’han pogut tirar endavant.

una situació de creixement ascendent, i va arribar a un
punt que fa anys era complicat imaginar-se. Tot i així, la
pandèmia no ens ha frenat i hem aconseguit realitzar un
campus d’estiu que va ser tot un èxit, superant totes les expectatives dels organitzadors. Per altra banda, també vam
aconseguir realitzar el II Torneig benèfic, gràcies al qual

Cal tenir en compte que el club ha estat molt castigat per
la pandèmia, ja que abans del confinament es trobava en
30

88

vam recaptar molts aliments per a la gent que ho necessita.
També cal remarcar que hem aconseguit no aturar els entrenaments fins a dia d’avui, cosa que molt pocs clubs han
sigut capaços d’aconseguir.

març 2021

el que els envolta i aconseguir que per una estona tinguin
la sensació que tot continua igual.
Des del club volem enviar records a tots els nens i nenes
que per culpa de la Covid viuen o han viscut una situació
complicada i animar-los que no deixin de practicar mai esport ni parin de fer tot allò que els agrada, però sempre
amb responsabilitat i precaució. VISCA EL SUBIRATS!

Malgrat la situació en què vivim, el SUBIRATS és un club que
sempre defensarà els seus jugadors i jugadores perquè puguin jugar a futbol i gaudir d’un esport tan espectacular com
aquest i garantint la màxima seguretat possible, ja que ells
són la nostra prioritat i volem ajudar que s’evadeixin de tot

Informació facilitada per la UE Subirats

El cesub ja ha fet 10 anys!!!
El 10 d’abril de 2011 es constituïa al Centre Agrícola de Sant Pau
d’Ordal el Centre d’Estudis de
Subirats, i ho feia amb molta iŀlusió, davant l’expectació de persones de gairebé tots els racons
del municipi. Els objectius traçats
ja de bon inici, i que han estat els
fonaments sobre els quals s’han
projectat totes les activitats, no
eren altres que els de protegir i
potenciar el valor del patrimoni
històric, cultural, artístic i natural
dels nuclis i de tot el territori de
Subirats, i també fomentar l’intercanvi cultural i el coneixement
mutu entre els diversos pobles del
municipi, mantenint el sentiment
de pertinença a Subirats tot preservant els trets diferencials de
cada nucli.

de Parla Catalana i de l’Ajuntament
de Subirats, així com amb el president i principal impulsor del CESUB,
Josep Mata.

Al llarg d’aquests deu anys, el
CESUB s’ha mantingut, doncs, esperonat per l’impuls de promoure
l’estudi i la promoció del ric patrimoni material i immaterial del
nostre municipi a través de les seves tres seccions: Pedra
Seca, Medi Ambient i Història. Seccions actives que han
organitzat una munió d’activitats (caminades, exposicions,
jornades, viatges, xerrades, tallers...) amb participació des
de la Catalunya Nord fins al País Valencià.

Us hi esperem!

Les iŀlusions i els esforços compartits en aquests 10 anys han aconseguit que avui el CESUB sigui una
entitat amb gairebé una cinquantena de socis i sòcies, a qui agraïm la
confiança, l’interès i la participació
desinteressada en els nombrosos
actes realitzats al llarg d’aquest recorregut.
Amb tot, volem compartir amb
vosaltres aquestes jornades de celebració tan especials en les quals,
com sempre, els actes seran gratuïts. Aviat en concretarem els horaris
definitius.

Podeu contactar amb nosaltres
per a qualsevol informació i també
associar-vos a l’entitat. Com més
serem, més farem! Correu electrònic del CESUB: C/e:
cesubirats@gmail.com

Per celebrar aquest 10è aniversari, la Junta del CESUB està
preparant una sèrie d’actes per als propers dies 9, 10 i 11
d’abril de 2021, tot posant especial atenció a la situació de
pandèmia que vivim. Totes les propostes s’han plantejat de
manera presencial amb les normes sanitàries de seguretat
pertinents. Tanmateix, si el context ho exigís, es farien de
manera virtual a través de plataformes telemàtiques.

“8 Propostes Pedregoses” és un treball de l’ordalenca Rita
Montaner per apropar didàcticament els infants al món de
la pedra seca i aconseguir que imaginin, creïn, explorin el
seu entorn, es facin preguntes sobre la natura... I, tot això,
a través de la pedra seca.
Es tracta d’un dossier de 27 pàgines on es presenten vuit
activitats engrescadores i divertides que volen contribuir a
consolidar el coneixement del patrimoni de la pedra seca.
El document va orientat als educadors per tal que el facin
servir en contextos educatius.

El preprograma de la celebració inclou una conferència
sobre el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República i la presentació d’un llibre que recollirà els ‘Gotims
Subiratencs’, redactats durant les setmanes del primer
confinament (primavera de 2020) i que van ser publicats de
forma periòdica a la pàgina web de l‘Ajuntament i emesos
per la ràdio a Penedès FM. L’acte de cloenda de diumenge
serà un acte institucional que comptarà amb la participació
dels membres de la Junta Promotora del CESUB, del Patronat de Turisme, de la Coordinadora de Centres d’Estudis

Els interessats el poden obtenir al correu:
ritamontane27@gmail.com
Informació facilitada pel Centre d’Estudis
de Subirats (CESUB)
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Secció de Pedra Seca del Centre d’Estudis de Subirats “8
Propostes Pedregoses”

Racó de les entitats
L’Ateneu Ordalenc renova la junta de l’entitat
El passat 8 de novembre va tenir lloc la darrera assemblea
extraordinària de l’Ateneu Ordalenc en format virtual, ja que
les restriccions sanitàries impedien celebrar-la presencialment. En aquesta assemblea es va fer el tancament de l’any
i es va proposar un canvi de junta després de quatre anys
amb l’equip actual. Un equip de 8 integrants es va presentar
i va ser validat per portar la gestió de l’entitat els pròxims
quatre anys.
La nova junta està formada per l’Ignasi Casas, la Consol
Galindo, el Marc Solé, la Roser Julio, la Laia Casas, la Llúcia
Casas, l’Eloi Tres i el Genís Mensa, i compta amb el suport
dels socis de l’entitat. El nou equip vol donar continuïtat a
projectes iniciats per l’anterior junta i, tal com van presentar
a l’assemblea, treballaran seguint aquests quatre eixos per
donar impuls a l’Ateneu:

una comunicació directa amb els socis també com a senyal
de transparència. A més a més, renovar la imatge gràfica de
tots els canals de comunicació dotarà l’Ateneu d’una identitat visual que la farà més propera, reconeixible i amigable.

1 / Participació: Es fomentarà la participació de socis i sòcies
per tal que aquestes s’impliquin amb l’entitat i se la sentin
propera i pròpia. Per fer-ho, es volen realitzar activitats obertes i animar a tothom a organitzar-ne de noves. Es donarà
suport a totes aquelles activitats i actes que sorgeixin de l’interès dels socis i s’animarà a fer que siguin ells mateixos els
responsables d’organitzar-les, corresponsabilitzant-se de la
gestió. Amb la idea de sentir-se partícips de la construcció
i el creixement de l’Ateneu, també es buscarà participació
popular en jornades de manteniment del local. Col·laborar
amb la seva conservació contribueix a sentir-se’l més propi i
prendre responsabilitat.

3 / El Cafè: El Cafè és un dels pilars més destacats de l’Ateneu perquè esdevé el centre de trobada de moltes persones.
S’ha de vetllar perquè els cafeters se sentin a gust i els socis
puguin sentir-se confortables al bar. Com a entitat social, és
important que el centre neuràlgic de l’entitat funcioni, ja que
és l’espai que pot generar més moviment i dinamisme.
4 / Cultura: Com a entitat cultural cal fomentar les activitats
que enforteixin el teixit cultural del poble. Per això, és important programar actes culturals de manera periòdica i permetre a la resta d’entitats locals d’organitzar-ne de pròpies. La
cultura fomenta l’esperit crític, ens enriqueix i crea vincles
més forts a la societat.

2 / Imatge i comunicació: Enfortir la comunicació de tot el
que passa permet demostrar que l’Ateneu està viu. Mantenir

Informació facilitada per l’Ateneu Ordalenc

Presentació de la nova ampa Subirats de Lavern

RACÓ DE LES ENTITATS

Durant aquest curs 2020/2021 s’havien de renovar tres dels
membres de l’AMPA Subirats de Lavern. El dia 22 de gener
es van incorporar els nous membres de l’AMPA: Sílvia Lloret, Victòria Burgués i Malu Fraidías. Continuen a l’AMPA
Rosa Farré, Imma Bosch i Francisco Deus.

• Ser una AMPA oberta. Totes les famílies constitueixen
l’AMPA i, per tant, s’estudiarà la viabilitat de dur a terme les
propostes i idees que s’hi facin arribar.
• Ser una AMPA participativa. Tirar endavant amb l’ajuda i la
participació directa de les famílies aquelles propostes que
es considerin viables.

L’AMPA Subirats de Lavern continuarà gestionant la part
burocràtica i administrativa de l’escola (extraescolars, acollida, menjador...), però vol explorar nous camins amb l’objectiu de dinamitzar la relació entre totes les famílies que
conformen l’Escola. Per aquest motiu l’AMPA s’ha proposat
tres eixos de treball:

• Ser una AMPA implicada. Poder tancar el cercle ESCOLAFAMÍLIA-ALUMNES amb l’objectiu final de construir entre
tots una PETITA GRAN ESCOLA.
Informació facilitada per l’AMPA Subirats de Lavern

Protecció civil de Subirats
El voluntariat de Protecció Civil de Subirats neix l’11 de juny
del 2020 amb l’objectiu d’ajudar i donar suport als serveis
que requereixi l’Ajuntament en festes majors, mercat del
préssec, aplecs, curses esportives, etc., així com donar suport a la ciutadania en situacions de risc.

Protecció Civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana de manera regular en tasques de protecció civil per
mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil,
que tenen com a finalitat social la coŀlaboració desinteressada en tasques de protecció civil dins el nostre municipi.

Actualment l’associació està formada per 6 voluntaris que
dediquen gran part del seu temps lliure de manera totalment altruista en benefici del municipi i de la ciutadania
amb el seu president, Francisco Javier Torreño Cabrera.

Informació facilitada per l’Associació
Protecció Civil de Subirats
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A continuació relacionem els punts dels acords presos i el resultat de la votació de les darreres sessions
del Ple Municipal.
Podeu consultar les actes completes de les sessions del Ple al web municipal: www.subirats.cat.

SESSIÓ ExTRAORdInÀRIA CELEBRAdA EL 28
d’OCTuBRE dE 2020

3. APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’OLESA DE BONESVALLS
I SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 10/2020
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, APS-CUP-AMUNT i
TRES EN CONTRA manifestats pel grup ERC-AM.

4. APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CERVELLÓ I SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS 2021
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, PSC-CP i CINC EN CONTRA
manifestats pel grup ERC-AM i APS-CUP-AMUNT

5. APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL LA SEGONA FASE DE LES OBRES DEL LOCAL DE L’ATENEU ORDALENC, CONSISTENTS EN INGNIFUGACIÓ D’ENCAVALLADES, SUBSTITUCIÓ DEL CEL RAS, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA I D’IĿLUMINACIÓ DEL CAFÈ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3. APROVAR LA PRORROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ I
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM PEL CANVI DE TRAÇAT D’UN TRAM DEL CAMÍ DEL
SOT
Per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS s’acorda
deixar-ho damunt la taula.

4. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
SUBIRATS, ESCOLES ANTIGUES DE CAN ROSSELL I CAN BATISTA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7. MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SUBIRATS I PSC-CP
PER RECLAMAR UN PAPER ACTIU DEL MUNICIPI EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ
NEXT GENERATION EU
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord la proposta
d’acord se sotmet a votació i s’aprova per NOU VOTS A
FAVOR, manifestats pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, el
PSC-CP i ERC-AM i DUES ABSTENCIONS manifestades pel
grup APS-CUP-AMUNT.

5. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’OBRES
D’ABASTAMENT AIGUA A TORRE RAMONA DES DEL DIPÒSIT
D’ELS CASOTS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.
6. APROVAR EL CONVENI DE COĿLABORACIÓ A FORMALITZAR AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER A LA DENÚNCIA I SANCIÓ DE LES INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ COMESES A LES VIES URBANES DE SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM, JUNTS PER SUBIRATS I
APS-CUP-AMUNT EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ ORdInÀRIA CELEBRAdA EL 18 dE nOVEmBRE dE 2020

10. MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM AMB MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1. APROVAR LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2020 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2020
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

11. MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM PER RECLAMAR UNA
MILLORA URGENT DE LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS I
SUBSIDIS D’ATUR I EL COBRAMENT DELS ERTOS
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 APS-CUP-AMUNT i ERC-AM, UN EN CONTRA, manifestat pel grup PSC-CP i CINC ABSTENCIONS manifestades
pel grup JUNTS PER SUBIRATS.

2. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 11/2020
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, el PSC-CP i ERC-AM i DUES
ABSTENCIONS manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT.
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9. MOCIÓ QUE PRESENTA ERC-AM PER A LA REORIENTACIÓ
DE LA NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC)
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

Ple municipal
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 16 DE DESEMBRE DE 2020

12. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES
DEL NÚM. 301/2020 FINS ALS NÚM. 331/2020 AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE TELEMÀTIC
Tots els regidors es donen per assabentats.
S1. APROVAR DEFINITIVAMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A
L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA
BV-2155 A CAN CARTRÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

1. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS, PREUS
PÚBLICS I PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER A L’EXERCICI 2021
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, PSC-CP i CINC EN
CONTRA manifestats pels grups APS-CUP-AMUNT i ERCAM

S2.- MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 27 DE
GENER DE 2021
1.- APROVAR LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2020, LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 DE DESMBRE DE 2020 I LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE
2020.
Les actes son aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 16
DE DESEMBRE DE 2020
1. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 12/2020
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a
votació i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU
D’OBRES D’UNA CANONADA D’AIGUA A CAN BAS, CAN
CARTRÓ, CA L’AVI I CAN BATISTA I DISSEMINATS, DES DE
NOU DIPÒSIT, LA RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS A
EXPROPIAR I GRAVAR AMB SERVITUDS DE PAS, AIXÍ COM
LA SEVA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I NECESSITAT
D’OCUPACIÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

2. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER
L’EXERCICI 2021
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, PSC-CP, DOS ABSTENCIONS
manifestades pel grup APS-CUP-AMUNT i TRES EN CONTRA
manifestats pel grup ERC-AM
3. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM DE SUBIRATS FINCA EL SOT
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, PSC-CP i CINC EN CONTRA
manifestats pels grups APS-CUP-AMUNT i ERC-AM

3.- APROVAR L’EXPEDIENT I L’INICI DE LA LICITACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI
DE SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per NOU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, el PSC-CP i
ERC-AM i UNA ABSTENCIÓ manifestada pel grup APS-CUPAMUNT.

4. APROVAR EL NOU TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL EN SÒL
NO URBANITZABLE TALLER VALLDEPERAS
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 DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL
NÚM. 302/2020 FINS ALS NÚM. 370/2020 AMBDÓS INCLOSOS, DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats.

ple municipal

5. ESMENAR L’ACORD PLENARI PEL QUAL ES VAN ESTABLIR
LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021
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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Eleccions 14F
amb gent provinent de l’empresa privada i de l’administració pública. El que ens uneix són les ganes incansables de
seguir millorant el nostre municipi, de seguir al costat dels
nostres veïns avançant en una societat canviant. Res de tot
el que us dèiem quan ens vam presentar a les eleccions ha
canviat. SOM SUBIRATS, FEM SUBIRATS.

Primer de tot, volem felicitar les forces independentistes
com a clares guanyadores a Subirats de les eleccions del
passat 14 de febrer.
També volem agrair a tot el personal, tant l’administratiu
com els membres de les meses, per la seva implicació, que
va fer possible unes eleccions del tot atípiques i complexes. L’agraïment també és extensiu a tots els ciutadans que
van complir escrupolosament totes les mesures i protocols
establers per el Procicat, fent que se celebressin les eleccions sense cap incidència destacable i donant als resultats el
rigor que es mereixen.

Els darrers mesos, molts de vosaltres ens heu preguntat on
érem, si a Junts o al PDeCAT. Ens heu preguntat quins cartells penjàvem per la campanya del 14F o a qui votaríem.
La resposta és clara: nosaltres som Junts per Subirats, una
candidatura de municipi sota el paraigua de la força independentista més votada a les eleccions del desembre del
2017, Junts per Catalunya.

Cal destacar que a Subirats la participació (del 68%) no va
patir una davallada tan important com a la totalitat de Catalunya (54%). Una vegada més, els partits independentistes
sumem prop del 80% dels vots, i a la resta del país se supera per primera vegada el 50%. Això demostra nítidament
que ens cal un govern que avanci cap a la independència,
però que no es pot oblidar de gestionar aquesta crisi sanitària, social i econòmica que tenim al damunt i que cal impulsar de manera imminent plans d’ajudes i de rescat tant
per a empreses com per a autònoms i treballadors de tots
els sectors afectats.

És per això que no hem entès que les dues formacions resultants de la creació d’un nou partit polític no hagin estat
capaços de posar-se d’acord en un acord de mínims per
poder guanyar les eleccions. Estem segurs que una entesa
era possible. I quan dos no es posen d’acord és culpa de
tots dos, no només d’un. El resultat de les eleccions ens demostra clarament que el nostre espai ideològic ha d’estar
disposat a entendre’s, i ara tenim l’oportunitat d’asseure’ns
de manera tranquil·la, sense la pressió d’unes eleccions
imminents per trobar aquells acords que fins ara no hem
assolit. La ciutadania, una vegada més, ha deixat clar quina
és la seva voluntat.

SOm junTS PER SuBIRATS
A Subirats vam presentar-nos a les eleccions del maig de
2019 amb el nom de Junts per Subirats i el lema “Junts fem
Subirats, Junts som Subirats”. La nostra és una llista TRANSVERSAL, IĿLUSIONADA i COMPROMESA amb Subirats i amb
la independència de Catalunya.

Des de Junts per Subirats tenim clar que seguirem treballant en equip i que l’esperit de suma i unitat és sempre
positiu per als interessos del nostre municipi. Seguirem
treballant i estant al costat dels nostres veïns, escoltant les
vostres inquietuds i avançant entre tots, que serà la millor
manera de sortir d’aquestes crisis. No deixarem que ningú
quedi enrere.

GRUPS MUNICIPALS

Junts per Subirats som un equip treballador, proper amb
els nostres veïns, amb gent de tots els nuclis, transversal,
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Agraïts
grat tot, la gent ha valorat que s’han fet les coses prou bé. Era fàcil
“castigar electoralment” ERC, que ha gestionat Salut, Treball, Economia i Ensenyament. I malgrat tots els atacs rebuts , ERC ha aconseguit
un diputat més respecte del 2017.
A l’Alt Penedès ERC ha quedat darrere de Junts per només 18 vots.
Com sabeu, els “convergents” porten molts anys manant a la comarca, però hi ha indicadors clars que les coses estan començant a canviar.
La radicalització d’alguns sectors de l’independentisme, tant de Junts
com de la CUP, ens ha penalitzat al municipi, ja que el discurs d’un
independentisme més pragmàtic, més realista, que es planteja des
d’ERC “no l’han comprat” alguns dels nostres potencials votants. Seguim creient que Junts i la seva estratègia passa per “sobredimensionar” determinats simbolismes i que els fonaments radicals de la CUP
es recolzen en les limitades possibilitats –i ganes?– de governar. Així
és més fàcil captar el vot dels independentistes desencantats –amb
raó– amb el procés .
La lluita i les baralles entre Junts i ERC no han ajudat cap dels partits.
Pensem que Junts només aspirava a tenir més vots independentistes, sovint “a costa” de vots d’ERC. No tenen projecte per ser més,
només volen monopolitzar el moviment independentista per treure
rèdit electoral i seguir manant al país (creiem, honestament, que no
se n’han sortit).
Lligat amb això, l’estratègia d’ERC nacional de buscar més vots independentistes a la corona metropolitana també ens ha penalitzat a
Subirats, ja que el nostre municipi té un 80% de vot independentista. Això demostra que encara que alguns votants d’ERC se’n vagin a
Junts o la CUP, ERC a tot Catalunya puja, perquè capta vots nous on
realment hem de trobar-los, on hem de buscar vots que es vulguin
sumar al projecte de República Catalana.
La dada més important que ens deixa el 14F és que el conjunt de
l’independentisme ha superat el 50% en vots i ha passat de 70 a 74
escons, cosa que reforça el moviment i permet seguir el camí cap
a la República Catalana. Demostrem que seguim mobilitzats, tossudament alçats, que no ens hem cansat ni ens cansarem i, en aquest
sentit, el fet que els presos i les preses polítiques hagin pogut sortir
amb el 3r grau i hagin pogut fer campanya ens ha beneficiat, perquè
s’ha pogut visibilitzar que el conflicte no està resolt ni té cap sentit
passar pàgina sense resoldre la situació (amb un referèndum que
tard o d’hora arribarà).
L’efecte Illa (una autèntica operació d’Estat en tota regla) ha tingut
el mateix efecte que la victòria el 21D de Ciutadans. No els servirà
de res, ja que les forces unionistes no sumen i no podran governar.
Junts x Cat ha baixat 2 escons, per la previsible fuga de vots cap al
PDeCAT. El trencament (per fugir de l’herència i l’ADN convergent)
els ha penalitzat. Es demostra, una vegada més, que competir en lloc
de cooperar és un mal negoci, perquè ens necessitem a tots i ningú
sobra en el projecte independentista.
La pitjor notícia que ens deixa el 14F és l’entrada de Vox al Parlament.
Caldrà plantar cara i barrar el pas als feixistes, que sempre han estat
entre nosaltres, però que ara s’han tret la màscara.
Al feixisme se l’ha de combatre, i no es pot permetre cap atac als
grans consensos d’aquest país, ni als drets fonamentals. ERC i la resta
de forces democràtiques plantarem cara a uns representants de la
ultradreta que intentaran destruir tot allò que hem aconseguit durant més 40 anys de democràcia i convivència.

Agraïts al país, a la societat i a la gent que tenim a casa nostra.
En unes eleccions que no s’haurien d’haver celebrat mai enmig de la
tercera onada d’una pandèmia mundial, hem tornat a demostrar la
capacitat d’organització, de resistència, de democràcia i de mobilització de la societat catalana.
Des de la direcció general de Participació Ciutadana, amb el senyor Ismael Peña al capdavant, s’han organitzat unes eleccions impecables i segures, aconseguint, tot i la disminució de la participació, que la gent pogués exercir el seu dret a votar i alhora ho fes amb una gran seguretat.
Volem felicitar la tasca feta des de l’Ajuntament, l’equip de govern,
tècnics i treballadors que van posar tots els mitjans perquè la jornada es desenvolupés amb absoluta normalitat.
També volem felicitar totes les persones a qui els va tocar ser membres d’una mesa electoral en un dia tan complicat.
Finalment, també volem expressar el nostre agraïment a totes les
persones que van anar a votar el 14F. Una vegada més, a Subirats
vam votar per sobre de la mitjana del país, concretament, el 68% del
cens, quan a tot Catalunya no va arribar al 54%. En total, la suma d’Esquerra, Junts i la Cup representen el 79,5% dels vots. Som un municipi netament independentista on gairebé 8 de cada 10 veïnes i veïns
ho tenen clar, però malauradament a tot Catalunya no tenim exactament la mateixa realitat. Malgrat tot, la millor notícia d’aquestes
eleccions va ser que, per primera vegada, els vots independentistes
van superar el 50%. Penseu que el 2012 (tan sols fa 9 anys) els vots
favorables a la independència només representaven el 17%. Encara
que no ho sembla i que tots voldríem anar més de pressa, la direcció
que ha agafat aquest país és imparable, i el camí que portem recorregut és molt gran.
La societat catalana és molt diversa i el “submón” que sovint ens
descriuen les xarxes socials no reflecteix exactament la realitat que
vivim. Sovint s’escampa desinformació malintencionada contra ERC.
Informacions tendencioses, esbiaixades i totalment interessades que
pretenen influir en l’opinió de la gent. Tot i així, s’ha demostrat que
molta gent confia en el projecte de Via Àmplia d’ERC, fins al punt que
estem en disposició de liderar un nou govern de majoria independentista a la Generalitat.
Tenim el perill, com a societat, que desapareguin determinades certeses, que domini la desconfiança, que es pugui dubtar fins i tot del
més evident, i d’això sempre hi ha un sector de la societat que se
n’aprofita: l’extrema dreta. L’ascens de Vox i la seva entrada al Parlament ens perjudiquen a tots com a societat. Embrutaran molt més
la política, faran que la gent encara confiï menys en els partits i els
polítics honestos i intentaran augmentar el malestar social producte
de la pandèmia.
Davant d’això, des d’ERC Subirats tenim algunes certeses que volem
compartir. Representem un partit amb més 90 anys d’història sense
cap cas de corrupció i ara optem a governar la Generalitat per transformar aquest país i perquè sigui socialment més just i fonamentalment
per avançar cap a la República Catalana. Seguirem construint confiança
entre els ciutadans, entre la gent i els polítics, perquè el diàleg, el compromís, el treball i la cooperació són i seran la nostra obsessió.
El país en general i ERC en particular ha sofert un desgast important
el darrer any, especialment des que el president Torra va donar per
liquidada la legislatura i els tribunals van convocar les eleccions pel
febrer. Enmig d’una pandèmia brutal i inèdita, ERC s’ha fet càrrec de
quatre conselleries directament impactades per la Covid-19 i, mal36
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Els consultoris, una prioritat desatesa
veïnes rebin un bon servei, així com que el personal mèdic
que treballa al municipi estigui acompanyat per dedicar el
temps a l’atenció sanitària.

Des del gener, i durant més d’un mes, l’Ajuntament ha
deixat de prestar servei de suport administratiu i atenció
telefònica als consultoris. Les trucades estan desviades a
l’Àrea Rural Bàsica o les han hagut d’atendre directament
el personal mèdic i d’infermeria. De fet, és una situació que
es repeteix any rere any durant els períodes de vacances i
que ha generat queixes en altres ocasions, ja que les qui en
sortim perjudicades som les veïnes –aquelles que anem a la
pública i no a la mútua privada, és clar– i, de rebot, l’atenció
mèdica. Aquesta situació s’ha vist agreujada amb la pandèmia. No obstant això, quan s’ha plantejat aquest problema
al regidor de Salut i a l’equip de govern, han tirat pilotes
fora: en un primer moment dient que seguien indicacions
de l’Àrea Bàsica de Salut i que seria un període curt, però
en un segon moment, i quan es va evidenciar que seria per
a més temps, la resposta va ser que ja fa molts anys que
l’Ajuntament destina recursos al consultori, que mai han
substituït baixes ni vacances, i que tampoc ho faran ara.
Segons argumenten, aquesta resposta està consensuada
amb l’Àrea Bàsica de Salut.

LA POLÍTICA MUNICIPAL REQUEREIX CANVIAR MANERES
DE FER DELS “DE TOTA LA VIDA”
Des de sempre hem defensat que el millor per al municipi
és allò que podem construir coŀlectivament, des de la participació i des dels consensos, tant a escala dels partits com
de la participació de la ciutadania.
L’APS-CUP i ERC hem insistit en nombroses reunions –i als
plens– que cal construir, entre totes, un programa d’actuacions municipals conjuntament. De moment s’han posat a
disposició les propostes i projectes dels nostres programes
electorals (fet que no s’ha produït a la inversa) fins i tot, ampliant el que segons l’alcalde eren propostes ideològiques,
quan estem parlant de millores a l’espai públic i als equipaments, mesures per donar facilitat d’accés a l’habitatge o
bé una caixa municipal per facilitar finançament a projectes
socials. De moment s’ha convocat una reunió per presentar
una proposta. Ja és un primer pas, tot i que encara queda
camí per recórrer. Per això seguirem insistint, perquè no
volem bescanviar cromos, ocupar cadires ni parlar només
d’inversions i obres. Pensem que cal una visió més àmplia.
Tan important és el “què” com el “com” (visió de gènere,
intergeneracionalitat, medi ambient, justícia social, etc.). La
transformació municipal requereix canviar maneres de fer
“dels de tota la vida” perquè és el que reclama la societat
d’avui, i per això la CUP hi és present.

Aquesta realitat contrasta amb els discursos que fa mesos
que sentim referents a la importància d’un bon sistema de
salut i que cal reforçar l’atenció primària. A Subirats, actualment, tenim tres Centres d’Atenció Primària amb un metge/
essa, una infermer/a i personal administratiu. Cada professional desenvolupa la seva feina i tots volem que el metge/
essa ens atengui de la millor manera, que la infermera o
infermer puguin fer bé la seva feina i per això, en l’estructura del servei, hi ha una persona que es dedica a l’atenció
telefònica, la programació de visites i altres tasques de suport necessàries.

Volem agrair la confiança i el suport que tantes veïnes i
veïns del nostre municipi han fet a les persones que integren la CUP-Guanyem. Quan la CUP hi és, quan la CUP hi
té més força, ja ho diem: hi passen coses, s’acceleren els
canvis cap a la transformació social i ecològica, que són els
reptes que tenim al davant a escala mundial. I ara, més que
mai, caldrà molta força per seguir combatent el feixisme,
que avui ja es mostra a cara descoberta, i aconseguir la independència per canviar-ho tot. Moltes gràcies pel suport.

Estem d’acord que CatSalut, en comptes de derivar recursos a la privada, hauria de posar personal o ampliar la subvenció als ajuntaments per mantenir els CAPs, però aquesta és la tasca i la lluita que ha de fer el regidor de Salut.
Malgrat això, al mateix temps s’hauria de garantir que les
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Quan les veïnes hem d’anar a la consulta mèdica, no ens
interessa si el titular és CatSalut, o si la neteja la fa l’Ajuntament o una empresa subcontractada. El que esperem és
una atenció correcta i al més àgil i directa possible. Posar la
vida al centre és cuidar aquestes coses, i no entrar en una
espiral d’excuses.

Grups municipals

Treballem per a la recuperació
Ens agradaria no parlar més de pandèmia, ens agradaria
escriure un article sobre les festes majors, la Fira del Medi
Ambient o el final del curs escolar... Ens encantaria preguntar com han anat les vacances de Nadal i com prepareu les
vacances d’estiu amb la família i els amics, i riure explicant
històries de visites a museus d’altres països. Però la realitat
és encara molt diferent. Ens trobem des de les vacances
de Nadal amb una situació de semiconfinament, amb situacions econòmiques més dures que durant l’any 2020 que
s’allarguen sense un horitzó clar de sortida. Vivim tenint i
sentint una disjuntiva interior entre la por de sortir de casa
i les ganes de carrer. Necessitem, ara més que mai, tornar a
l’alegria, la cultura, l’esport i el lleure. Portem molts mesos
(gairebé un any, en el moment de fer aquest escrit) fent les
coses bé i hem vist els bons resultats. Contribuir a salvar
vides està també en els detalls quotidians més petits. Ara ja
tenim les desitjades vacunes i sabem que el tractament és
molt més a prop. Per tant, paciència i prudència, però amb
il·lusió i esperança.

l’activitat econòmica i l’ocupació, ampliant les mesures de
suport a la ciutadania, i en especial a aquestes entitats.
Arribats en aquest punt, volem fer un parèntesi i posar en
valor la tasca històrica de totes les associacions i entitats
de Subirats i que avui viuen amb dificultat la seva missió.
Durant tots aquests mesos socialment hem lloat coŀlectius
i entitats que han estat i són encara essencials per a la supervivència de tots i totes. I hem de recordar també la importància de donar suport a totes. Som conscients de la necessitat d’activitats que totes tenen –esportives, culturals,
veïnals, AMPA, juvenils, etc.– i de la complicació que suposa
desenvolupar aquesta funció social amb les normes sanitàries actuals. Moltes s’estan reinventant, fan activitats en
línia, pensen alternatives... Tot, per sobreviure a la Covid19. I nosaltres, Ajuntament i veïnes i veïns de Subirats, hem
d’estar al seu costat. Siguem socis i contribuïm, ajudem
amb noves idees, donem suport a les novetats, entenguem
que són el motor del nostre nucli i del nostre municipi i que,
quan tot torni a ser normal de veritat, elles seran aquí per
tornar al nostre poble el seu somriure.

Tampoc volem parlar de “desescalada”. Volem parlar de
com ens proposem plegats reactivar el nostre municipi
per recuperar-nos com més aviat millor i, en especial, com
podrem ajudar tanta gent que ha patit i pateix situacions
duríssimes. Des del grup municipal socialista continuem
treballant i treballarem per a una ràpida reactivació econòmica, per continuar garantint la seguretat de l’espai públic i
dels serveis als nostres pobles, el suport a les famílies amb
situacions vulnerables, la cura de la gent gran, en especial
els que viuen sols, i el suport als i les joves, que tant han
patit aquesta situació. Serem cautelosos a l’hora de prendre qualsevol decisió.

Per últim, volem fer un petit apunt en relació als resultats
de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. El grup
municipal socialista de Subirats celebrem que la voluntat
de canvi i de nova etapa de retrobament defensada pel socialisme català hagi guanyat les eleccions a Catalunya. Hem
passat de 17 a 33 diputats, amb més de 48.000 vots més
que la segona força. Aquests resultats s’hauran d’administrar amb responsabilitat per iniciar aquesta nova etapa,
que no pot tornar-se a enrocar en l’etapa de decadència i
d’iŀlusions òptico-polítiques que ja hem viscut, sinó recuperant el pragmatisme, el diàleg i les polítiques socials com a
prioritat. I també amb aquests resultats, el socialistes tornem a tenir un diputat del territori, en Juan Luis Ruiz, que
defensarà el nostre municipi i la nostra comarca amb visió
socialista, assenyada i progressista. Igual que la resta de representants socialistes que han sortit elegits.

GRUPS MUNICIPALS

Amb els resultats del tancament de l’exercici municipal
2020 estem preparant una sèrie d’ajudes per donar suport
a totes aquelles empreses i entitats que d’alguna manera
han vist reduïts els seus ingressos fruit de la pandèmia de
la Covid-19. L’objectiu de totes aquestes ajudes és reactivar
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La situació sanitària actual ens deixa poc marge a la planificació d’actes i activitats. Malgrat això, és voluntat de
l’Ajuntament de Subirats recuperar l’organització dels esdeveniments més importants que es duen a terme des
de les diferents regidories.
Les mesures vigents en cada moment determinaran si l’activitat es pot realitzar amb certa normalitat o cal replantejar-la oferint una alternativa viable garantint sempre la salut dels participants.
A continuació detallem les activitats previstes aquest 2021 per regidories:

ESPORTS / IGUALTAT

3a Cursa de la dona de Subirats

CULTURA

7ens Premis Castell de Subirats
Festival EVA
Nits a la fresca

TURISME, COMERÇ I MERCATS

Passejades per la terra del préssec d’Ordal (6 i 7 de març, 24 i 25 d’abril, 29 i 30 de maig)
Caminada popular Aplec del Pa i l’Empenta (1 de maig)
Subirats en flor (2 de maig)
Mercat del préssec d’Ordal (caps de setmana de juny, juliol i agost)
XVIII Festival Música a les vinyes (25 de juny, 24 i 31 de juliol)
16è Subirats Tasta’l (28 de novembre)

ENSENYAMENT

Portes obertes a les llars d’infants (20 de març)
Tallers per a famílies

MEDI AMIBIENT

Festa del Medi Ambient a Lavern (9 de maig)
A banda d’aquests actes, cada Regidoria treballarà durant tot l’any per oferir noves activitats, campanyes puntuals o altres iniciatives d’interès per a la ciutadania.
No us perdeu res! Seguiu les nostres xarxes socials i consulteu l’agenda cultural al web municipal: www.subirats.cat/agenda-activitats-de-subirats

agenda cultural

www.subirats.cat

39

L’entrevista

TotSubirats
Josefina Vives Pasqual
Josefina Vives és filla de forners, i és que
els seus pares tenien el forn d’Aiguaviva.
La família es traslladà a Vilafranca quan
ella tenia catorze anys, en un moment
en què la gent d’Aiguaviva i del voltant
començava a anar a viure a pobles més
grans. Van tancar el forn i el pare va començar a fer de camioner. Té una germana més petita amb qui es porta tretze
anys, la qual viu actualment a Sant Martí
Sarroca amb la seva mare, de norantacinc anys.
Em vaig posar a treballar en una botiga
que hi havia davant de Caixa Penedès,
a Vilafranca, que es deia Ca l’Hill, i després en una fàbrica que era una sucursal de la Belcor (era la seva marca americana), fins que vaig plegar per venir a
ajudar els meus sogres. Tot i així, vaig
continuar anant-hi durant un temps,
només unes hores, per emprovar a les
models els modelatges que enviaven
d’Amèrica. Aquí feia de fornera i de botiguera.
Al meu marit el vaig conèixer al Centre
Catòlic de Vilafranca. La gent de Can
Cartró volia construir una església, i
per recollir diners el jovent representava obres de teatre pels pobles. Jo hi
anava normalment a ajudar amb el
grup d’amics, i va ser allà on el vaig conèixer.
Ens casàrem a l’església de Can Cartró,
que es va poder fer gràcies als diners
que recollia el jovent del poble amb les
seves funcions. Aquesta església no és
del Bisbat, és del poble. Aquí ve el mossèn de Lavern a fer missa un cop cada
dos mesos. És el mateix mossèn que
va a Ca l’Avi i a Lavern.
Al casar-nos vaig venir a viure aquí,
on em vaig adaptar bé. Venia de forners i vaig anar a una casa de forners,
també. El meu marit no en feia, però
en feien els seus pares i jo els ajudava.
Després vaig tenir els nens i la sogra
em va ajudar molt. Amb el meu sogre
també fèiem repartiment pels pobles
de butà, de ranxo i d’altres productes,
fins que ell es posà malalt i ho va haver
de deixar. Aleshores jo vaig continuar
amb la botiga, i el pa me’l portaven de
la Granada. Malgrat tot, els supermercats grans se’ns van menjar la botiga
i vam haver de tancar. Tot i així, cada
any per Pasqua continuàvem fent les

famoses garlandes, fins que em vaig
jubilar. Començàvem a fer-ne el divendres abans de Rams i en fèiem cada
dia fins Diumenge de Pasqua.
Venia gent d’arreu a comprar les garlandes: de Tarragona, el Vendrell,
Vilanova, Barcelona, Igualada i de la
nostra comarca. Encara ara hi ha gent
que ens pregunta si en fem, perquè
ens diuen que no en troben d’iguals.
Ho fèiem tot artesanal, amb massa
mare. No hi havia cap llevat artificial.
Encara conservem el forn de llenya,
centenari.
M’agradava, la botiga. M’ho passava
bé, treballant.
Els ajuntaments no s’han adonat de
com n’és d’important una botiga en un
poble petit. És com una farmàcia. Ara,
amb la pandèmia, potser sí.
Can Cartró s’ha omplert, en els últims
anys. Durant un temps hi havia cases
buides perquè els fills havien marxat
a les viles, però han tornat els nets i
s’han arreglat les cases velles, i el poble
s’ha tornat a omplir de canalla.
Abans passaven tres autocars (matí,
migdia i vespre). Ara, que jo sàpiga, un
a tres quarts de nou del matí que va
cap a Sant Sadurní i prou. Però si l’agafes, amb què tornes? Als pobles necessites el carnet obligatòriament. És una
despesa més de les cases. Si a les cases
hi ha quatre persones, necessites quatre cotxes i quatre carnets. Jo als divuit
anys ja me’l vaig treure. Ja festejava, i si
venia a viure a Can Cartró, el necessitava. Sempre he conduït furgonetes, i
encara ara hi vaig més segura.
Per la pandèmia, seran dos anys els
que haurem perdut, com a mínim,
tant per la convivència amb els nets
com amb els fills. Trobo que s’ha perdut una mica l’alegria, tot i que tots
tenim salut i feina, i de la família no
ho ha agafat ningú, però es fa molt
pesat. Enyoro molt poder reunir tota
la família cada dissabte. A mi em fa
molt feliç reunir-nos amb els fills, les
joves i els nets… Ho he trobat a faltar
molt. M’enyoro. A vegades, fent videoconferència el fill del Vendrell em diu:
“Mama, estàs trista?”. I li dic: “Sí, estic
trista”. He perdut una mica l’alegria.

Nascuda a Aiguaviva (Tarragona) l’any quaranta-vuit, té
setanta-dos anys. És mare del
Pere i del Xavier i àvia del Pau,
el Guillem i l’Arnau. Viu a Can
Cartró des que es va casar amb
el Pere del forn.
Una abraçada, saps el què és una
abraçada? Més que un petó. Una abraçada, és molt calenta.
També enyoro la gimnàstica que fèiem
aquí, a Can Cartró, i l’aiguagym del
Complex Aquàtic de Vilafranca. I els viatges que tant amb l’Imserso com pel
nostre compte ens agradava fer amb
el Pere. Si podíem, marxàvem tres o
quatre vegades a l’any.
Ara surto a caminar cada dia, això sí.
Al pati m’agrada tenir flors, les flors
m’encanten. A l’estiu, així que m’aixeco, el primer que faig és sortir al pati,
donar un tomb a la piscina i repassar
les flors. I l’aigua també m’agrada molt.
A més, les piscines a les cases uneixen
la família. Tenen més ganes de venir i
jo soc feliç.
Sentint l’enyor de la Josefina, hem buscat la paraula ‘abraçada’ i hem trobat:
“Abraçar és escriure un poema a la
pell”, i ens ha agradat la combinació de
les paraules, i jugar a escriure a la pell
una abraçada, amb molt d’escalf, com
si fos ara, sentir-la a flor de pell i compartir-la.

