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16è Mercat del Préssec d’Ordal
OBRES

ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA

COMuNICACIÓ

Inici de les obres de la
travessera de Can Cartró

Reconeixements
Administració Oberta 2020

Ja està disponible l’app
de manteniment eBando

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,
Portem dos anys d’aquest mandat, un
mandat que es va iniciar el juny del
2019 i que en cap moment apuntava
que seria un mandat difícil i complex.
La situació a l’Estat espanyol no avança i no es troba una solució per als
presos i exiliats, fet que complica molt
la política catalana.
Aprofitem per felicitar el Molt Honorable President Pere Aragonès, i la nova
formació de govern, així com el pacte
ERC, Junts i la CUP. Esperem que siguin capaços de resoldre el tram final
de la Covid, però sobretot la recuperació del país i la gestió de les ajudes
europees que han de permetre la recuperació del país tant econòmic com
socialment.
Estem en un moment on la incertesa
en la feina afegida a la situació de la
pandèmia ha fet baixar la moral, i cal
una recuperació en tots els aspectes
de les persones, i sobretot cal aconseguir que els joves recuperin la il•lusió.
Espero i desitjo que el ritme de vacunacions no afluixi i es compleixin les
previsions que en fan els diferents
governs, de manera que aquest estiu
estiguem en una nova normalitat i al
setembre es pugui començar el curs
escolar regularment.
He agraït en tot moment la feina dels
sanitaris, dels voluntaris, del comerç
de proximitat, del personal essencial i
de tota la ciutadania... Però, si us plau,
en aquestsdarrers moments no afluixem i no posem en risc la vida dels
propers o veïns amb actituds incíviques que cada dia veiem a la televisió
i que es produeixen en algun punt del
territori.
Aquest estiu, progressivament,hem
de recuperar la normalitat, i des de
l’Ajuntament recuperarem tots els
actes que fèiem i col·laborarem en els
actes que fan les entitats perquè es
puguin dur a terme, seguint sempre
les mesures Covid.
Ha estat un període que ningú oblidarà–per a molts, l’etapa més dura de la
nostra vida–, però com a poble hem
de mirar de superar-lo i fer un esforç
perquè ningú quedi enrere i,a poc
a poc,puguem superar les pors que
3

encara algú pot tenir. No s’ha acabat,
però ara sí que es va per la via del bon
camí.
Com a institució, volem recordar que
en aquest període, i sobretot en el
primers sis mesos de pandèmia, hem
aprofitat per implementar l’expedient
electrònic, i fruit de l’esforç hem estat
premiats com a tercers en municipis
de la nostra franja de població. Una
feina que ha estat possible gràcies a la
implicació dels treballadors de la casa.
Vull agrair també la feina que han fet
tots els regidors i la implicació que
també han tingut els regidors que
no estan al govern que han seguit el
dia a dia, i han participat en els plens
i comissions informatives, així com el
seguiment ordinari a traves de les videoconferències.
El darrer Ple del mes de maig ha sigut
ja presencial i s’ha aprovat el conveni de cessió del fons esperantista
de la família Hernández de Sant Pau
d’Ordal, en el qual hi ha assistir el senyor Rafael Hernández, per explicar
els motius d’aquesta cessió. Aprofito
aquestes ratlles per agrair la donació
i esperem que puguem fer una bona
difusió de tot aquest llegat i condicionar un espai per poder rebre visites i
que sigui un element més de dinamització de l’economia local.
Vulldir-vos que durant aquest període
hem estat treballant en tot moment.
Malgrat això, hi ha molts temes en
què no s’ha pogut fer la participació,
i esperem que de manera gradual es
pugui recuperar per concloure el seu
tràmit.
Per acabar, em reitero en el que he dit
a l’inici: desitjo molta sort i encerts al
MHP Pere Aragonès i als seus consellers en el govern del país i en la seva
ràpida recuperació econòmica i social,
i que sobretot escolti el món rural i les
seves necessitats.

Pere Pons i Vendrell
Alcalde

Notícies
Roma Castillo Del Rio és la primera subiratenca del 2021
El primer nadó nascut a Subirats aquest 2021 s’ha fet esperar una mica.
La Roma Castillo Del Rio va néixer el 28 de febrer a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i és la primera filla del Fernando i la Iris, veïns de la urbanització Casablanca.
Els regidors Gabriel Gómez i Àngels Pinyol van rebre la
Roma i la seva família a l’Ajuntament de Subirats per donar-li la benvinguda al municipi.
Com a tots els infants que neixen a Subirats, se’ls va obsequiar amb un paquet de bolquers i, com a primer nadó de
l’any, se’ls va lliurar un diploma.

Cessió gratuïta del fons documental, hemerogràfic, bibliogràfic i del
conjunt de peces que formen l’actual Museu d’Esperanto de Subirats
El Museu d’Esperanto ha estat, des que es va fundar, un
actiu important per la seva singularitat. L’Ajuntament i l’Associació d’Amics del Museu d’Esperanto han promogut el
seu ús com a museu, i és una part important de la història
del municipi. Durant l’any 2020 s’han fet els treballs de catalogació de tot l’arxiu del Museu amb l’objectiu que aquest
fons tan important sigui propietat de l’Ajuntament i el municipi compti amb tots els fos documentals.
Una vegada acabada aquesta feina, el senyor Rafael
Hernández, propietari, fa la cessió gratuïta de tot aquest
fons documental, hemerogràfic, bibliogràfic i de tot el conjunt de peces que formen l’actual museu, que ha estat visitable durant tots aquests anys.
La història del Museu d’Esperanto a Subirats comença de la
mà del senyor LluÍs Hernández, el qual havia arribat a Sant
Pau d’Ordal sobre els anys quaranta per obrir una farmàcia
pròpia. Va conèixer un esperantista i va començar a estudiar l’esperanto, a subscriure’s a revistes, a participar en congressos i a col·leccionar objectes relatius a l’esperantisme.

Volem agrair a la família Hernández la seva contribució en
el manteniment i la conservació d’aquest bé i la seva cessió
gratuïta per la seva valuosa aportació al patrimoni cultural
de Subirats.

L’Ajuntament de Subirats es reuneix amb el cap de carreteres de
l’Estat per continuar reclamant millores a l’N-340

NOTÍCIES

El passat 3 de maig l’alcalde de Subirats, Pere Pons, i els
regidors de l’equip de govern Àngels Pinyol i Marcos Pérez
van rebre la visita del cap de carreteres de l’Estat a Catalunya, Vicenç Vilanova.
Des de l’any 2006 l’equip de govern demana de manera
reiterada l’execució d’una rotonda a l’N-340 al seu pas per
Subirats.
L’Ajuntament de Subirats segueix defensant la urgència i
la necessitat d’aquest projecte, ja que el tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 i l’N-340 és una cruïlla
d’especial perillositat.
4
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El Castell de Subirats, protagonista a la revista
‘Patufet’ de l’any 1972
Gràcies a la col·laboració d’un veí de Barcelona hem pogut
saber que l’any 1972, a la revista infantil i juvenil ‘Patufet’ es
va publicar informació sobre el Castell de Subirats.

orment, entre 1968 i 1973, fou represa amb el nom de ‘Patufet’. Va tenir una gran popularitat, fins al punt que la paraula
‘patufet’ es feia servir per designar genèricament les revistes
il·lustrades infantils, actualment anomenades còmics. Ha
estat el setmanari en llengua catalana amb més tirada de la
història, amb 65.000 exemplars i 325.000 lectors setmanals
[Font: Wikipedia® (Viquipèdia™)]

L’exemplar número 110 és del dia 26 de maig de 1972, tenia
un cost de 8 pessetes i està en un perfecte estat de conservació. ‘En Patufet’ fou una revista infantil il·lustrada, escrita
en català i publicada a Barcelona entre 1904 i 1938. Posteri-

Continuen les bretolades
A l’anterior número de la revista municipal us informàvem
que des de fa un temps patim una onada d’actes vandàlics
a Subirats, i fèiem una crida al civisme i la convivència.

econòmiques i una inversió de temps que va en detriment
d’altres actuacions molt més importants que es podrien
dur a terme en benefici de totes i tots.

Malauradament, hem de tornar a dedicar un espai a informar que aquests actes continuen i a seguir conscienciant
que aquestes bretolades generen importants despeses

Des de l’Ajuntament continuarem denunciant i perseguint
aquests actes, que no tenen cabuda en una societat cívica i
responsable com la nostra.

Placa solar del CH4 apedregada a Ordal

Mobiliari trencat intenciona- Pintades a Ordal
dament a Sant Pau d’Ordal
5

NOTÍCIES

Tanca de fusta arrencada al forn de calç de La Bardera

Notícies
7ens Premis Castell de Subirats
El passat diumenge 30 de maig va tenir lloc a la sala de les
arcades del Castell de Subirats el lliurament dels 7ens premis Castell de Subirats.
Un any més (i a excepció del 2020), l’Ajuntament de Subirats celebra els PREMIS CASTELL DE SUBIRATS, uns guardons que neixen l’any 2014 amb la voluntat de reconèixer
les persones, col·lectius, entitats i societats que es distingeixen pels seus triomfs, aportacions a la vida col·lectiva o
que traspassen amb el seu bon treball les fronteres locals,
així com aquells que divulguen el nom, la història i la vida
del municipi.
Aquests premis serveixen alhora per donar rellevància a la
recuperació i posada en valor de la cultura local, fomentant
així la conscienciació del valor que té el segell o la marca
“Subirats” per a tots nosaltres i per als pobles d’arreu.

a l’educació en el lleure dels infants i joves del nostre municipi.

L’acte va comptar amb l’actuació de la Coral Soleia de Lavern, i seguidament es va fer l’entrega dels premis als guardonats d’aquesta edició:

- Als treballadors i treballadores de la Residència el Cenacle i la Residència font Santa de Subirats, per la seva
tasca i la seva dedicació en l’atenció a les persones residents, amb especial èmfasi al seu treball durant aquest
temps de crisi provocada per la pandèmia.

- L’Esplai Els Cargols de Sant Pau d’Ordal, en commemoració als 50 anys de l’entitat i per la seva contribució

Pilar Díaz, diputada adjunta de Presidència, visita Subirats
per conèixer els principals projectes del municipi

NOTÍCIES

La diputada adjunta de Presidència i delegada per
a les Relacions
Internacionals de
Diputació de Barcelona, Pilar Díaz,
ha visitat Subirats
amb la voluntat
de conèixer els
principals projectes i necessitats
del municipi. Ho
ha fet acompanyada per l’alcalde
del municipi, Pere
Pons, el regidor
Marcos Pérez i la
regidora
Àngels
Pinyol.
La visita ha començat a l’Ajuntament de Subirats, on se li han ensenyat
les installacions municipals i ha conegut el projecte de
museïtzació de l’Esperanto a Subirats, que contempla traslladar la col·lecció privada de la casa museu de la família
Hernández fins a l’edifici municipal.

cultures, entre d’altres.

fitar els recursos
existents a l’edifici
municipal,
compartits amb
el servei administratiu municipal. Cal recordar
que la col·lecció
de Lluís Hernández és una de les
col·leccions esperantistes més importants del món
i inclou objectes
de diversa naturalesa: volums de
diferents temàtiques,
postals,
cartells, revistes
i butlletins, fotografies, insígnies,
xapes, jocs i es-

La diputada també va visitar l’Oficina de Turisme, l’espai
d’autocaravanes i el centre de lloguer de bicicletes Enobicing Penedès a l’estació de tren, des d’on van fer un recorregut guiat en bicicleta elèctrica per la ruta del Mirador. La
jornada va continuar per l’entorn del Castell de Subirats i la
visita a un celler del municipi abans de tastar la gastronomia local en un restaurant del municipi.

Aquest canvi d’ubicació permetrà, alhora, transferir el
fons privat a titularitat pública, dotar l’equipament dels
requisits i d’elements necessaris, i també utilitzar i apro-

6
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TuRISME, COMERÇ I MERCATS
Torna el Mercat del Préssec d’Ordal
A partir de juny, Sant Pau d’Ordal acull un dels mercats més
singulars de Catalunya, amb un total de 8 productors que
venen directament la producció pròpia de préssec al Mercat del Préssec d’Ordal. Les parades de venda de préssec
es complementen amb parades d’artesans agroalimentaris
del municipi i la venda de vi i cava dels cellers de Subirats.
Enguany s’espera novament una bona campanya d’aquesta
fruita dolça amb denominació d’origen pròpia i conreada
gairebé en exclusivitat a Subirats. El diumenge 13 de juny
s’inaugurarà la temporada 2021 del Mercat del Préssec
d’Ordal. Coincidint amb la inauguració, es donarà el tret de
sortida a la temporada gastronòmica del préssec d’Ordal,
amb plats cuinats per restaurants locals. L’experiència de
visitar el mercat ofereix també activitats complementàries
a la compra del préssec, amb visites a obradors i cellers del
municipi o passejades en família. Per anar al mercat pots
moure’t de manera sostenible en bicicleta. L’estació de tren
de Lavern disposa d’un punt de lloguer de bicicletes i està
connectada amb Sant Pau d’Ordal per 3 quilòmetres de carril bici.

ció. L’Ajuntament de Subirats i l’Associació de Productors
del Préssec d’Ordal organitzen el mercat en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona garantint totes les mesures
necessàries d’higiene i seguretat.

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

El Mercat del Préssec d’Ordal s’ha fet ininterrompudament
a Subirats des de l’any 2005, i enguany arribarà a la 16a edi-

7

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
Nova cartellera al jaciment
paleontològic Els Casots

Compromís per la sostenibilitat
Biosphere i SafeTravels
Un total de 8 establiments de Subirats han renovat la seva
certificació amb el compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere o bé han obtingut el distintiu per primera
vegada. Han estat els cellers Albet i Noya; Batllori; Can Bas
Domini Vinícola; Celler Carol Vallès; Eudald Massana Noya
i Llopart; l’empresa de serveis cicloturístics Bikemotions
i l’Oficina de Turisme de Subirats. Tots ells han obtingut
també el distintiu SafeTravels, que reconeix els protocols
de viatge segur a escala mundial. Un distintiu que permet
als viatgers reconèixer a qualsevol país del món que hagin
adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i
prevenció enfront de la Covid-19.
El Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biospherea
les comarques de Barcelona és un projecte impulsat per
la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Cambra
de Comerç de Barcelona. L’Ajuntament de Subirats felicita
els 8 establiments de Subirats per la tasca feta. A tots ells,
enhorabona!

Recentment s’ha instal·lat una nova cartellera exterior al jaciment paleontològic Els Casots. La nova cartellera es troba
ubicada al costat dels dos plafons que aporten dades i informació gràfica sobre el Penedès en el període del Mesozoic
i les espècies que van conviure en aquest espai a Subirats,
ara fa 16 milions d'anys. La cartellera en concret és d’un esquelet fòssil del carnívor ‘Amphicyon’, el depredador més
gros durant l’edat dels mamífers. El nom Amphicyon vol dir
“mig gos” i fa referència al seu aspecte, a mig camí entre un
gos i un os. Aquesta rèplica mostra l’esquelet tal com es va
trobar al jaciment, abans que els ossos s’excavessin per poder-los estudiar en detall. La rèplica està feta en una resina
d'alta qualitat i resistent a la intempèrie que s'ha pintat per
donar-li més realisme. El motlle per fer la rèplica es va fer
l’any 1993 abans d'extreure l'esquelet del jaciment.

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

Celebració del Subirats en flor

El passat diumenge 2 de maig, després d’un any sense
poder celebrar la festa de la primavera degut a l’estat
d’alarma, va tenir lloc la tradicional entrega de flors adaptada a les mesures generals per al control i prevenció de la
Covid-19. Enguany, en un dia típicament primaveral, amb
estones de sol i núvols, es van repartir un total de 733

lots de 4 flors als veïns i veïnes del municipi que es van
apropar fins al punt de recollida ubicat a l’estació de tren
de Lavern. L’afluència de públic va ser constant i esglaonat
durant tot el matí. La resta de flors, fins a arribar als 800
lots, es van repartir l’endemà a les escoles i residències de
Subirats.
8
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Recull d’imatges de la gravació del vídeo
del cicloturisme a Subirats
L’Ajuntament de Subirats comparteix un petit recull d’imatges del cap de setmana de la gravació del vídeo del cicloturisme a Subirats amb l’objectiu d’agrair la col·laboració i
suport als veïns i veïnes que van participar-hi. El vídeo es va
poder fer gràcies a la participació de veïns i veïnes de dife-

TuRISME, COMERÇ I MERCATS

rents nuclis i pobles del municipi: Lavern, Sant Pau d’Ordal,
Torre-ramona i Ordal. La seva energia, ganes de passar-ho
bé i dedicació durant la filmació són, en gran part, l’èxit del
resultat del vídeo promocional, amb el qual avui projectem
Subirats al món.

9

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
Els concerts del festival Música a les vinyes
Aquest estiu el XVIII Festival de Música a les vinyes es durà
a terme amb totes les garanties per al públic establertes en
el pla de contingència Covid-19, l’aforament es veurà reduït
a un 50% respecte a les anteriors edicions i es garanteix
totes les mesures necessàries d’higiene, distància i seguretat.

TuRISME, COMERÇ I MERCATS / PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCuPACIÓ

El celler Eudald Massana Noya acull el divendres 25 de juny
la presentació concert del festival, amb l’actuació de Mario
Mas que presentarà “Recital del solstici d’estiu”.
A Torre-ramona, el primer concert serà el dissabte17 de
juliol, amb el treball de la compositora Carola Ortiz, que
portarà a l’escenari la proposta musical “Pecata Beata”. El
segon dels concerts a Torre-ramona, serà el dissabte 24
de juliol, amb el pianista Ignasi Terraza i la veu de Pepa
Niebla,es tracta d’un concert molt especial que s’estrena
al festival en primícia, l’espectacle es diu “En la orilla del
mundo”.

Enguany, per les mesures Covid19, el festival aposta
per la venda d’entrades online i les entrades dels concerts anunciats del festival estaran disponibles al web de:
turismesubirats.cat i penedesturisme.cat

Enguany les activitats paral·leles després de les actuacions,
com el tradicional maridatge de préssec d’Ordal i cava o
la visita al patí interior del Palau Gralla queden pendent
de l’evolució de la Covid19 i les mesures aprovades en els
propers mesos. La pintora CathrineBergsrud obrirà amb
reserva prèvia la seva casa taller on hi haurà una exposició
d’obres seves al costat d’obres de l’escultor Josep Massana.

L’Ajuntament de Subirats organitza el XVIII Festival Música
a les vinyes amb el suport de la Diputació de Barcelona, i
la col•laboració de la Família Bori de Fortuny, la Confraria
del Cava Sant Sadurní, l’Associació de Productors del Préssec d’Ordal, els cellers de Subirats participants i la pintora
CathrineBergsrud.

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

El contracte té una durada de sis mesos, amb una jornada
de 37,5 hores setmanals, i es formalitza durant els mesos
d’estiu.

El passat mes d’abril es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació de dues
persones aturades per cobrir una plaça de peó de brigada i
una altra d’oficial paleta.

A la convocatòria s’hi han presentat un total de 8 aspirants.

Subirats s’adscriu al programa Reempresa
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
El passat mes d’abril l’Ajuntament de Subirats va formalitzar, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, l’adscripció al punt local de
servei del programa Reempresa de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Aquesta adscripció permetrà que les empreses i les persones reemprenedores del municipi de Subirats siguin ateses
al punt local de servei del programa Reempresa de Vilafranca del Penedès.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és un dels 35 punts
locals de servei del programa Reempresa de la província de
Barcelona.
Reempresa és un mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya que ajuda a comprar o vendre una empresa en funcionament.

Per a més informació, consulteu el web:
www.reempresa.org.
10
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SERVEIS I MANTENIMENT
Millora del sistema de drenatge de Can Rossell
A primers dels mes d’abril s’han acabat les feines de
millora del drenatge de l’accés al nucli de Can Rossell.
Aquesta millora es va plantejar a partir de la necessitat de canalitzar les aigües que capta el vial d’accés,
que en situacions de pluges molt intenses, com les
s’han viscut els darrers anys, ha provocat que la vinguda d’aigües al nucli hagi superat el nivell de la vorada del carrer Can Rossell, entrant fins i tot als baixos
d’alguns dels domicilis que hi donen.
L’actuació, doncs, s’ha resolt principalment amb el
formigonat de la cuneta oest de tota la longitud del
vial, formigonat de camí que entronca amb el vial que
rep les aigües del vessant oriental de la Muntanya de
Can Mata del Racó, punt des d’on s’ha refet el primer
creuament entubat, reixa interceptora sobre el traçat
del segons creuament abans del l’accés al camí de cal
Gori i la connexió fins la boca del calaix de drenatge del torrent que passa sota del carrer principal del
nucli.
Aquestes actuacions han tingut un cost total de
32.767,90€.

Millora de sistema de drenatge
d’un carreró de Can Batista
A finals d’abril s’ha acabat d’executar el drenatge del carreró, situat darrere dels números 21 al 31 del carrer de Can
Batista.
El drenatge preexistent, que tenia el traçat per sota d’una
edificació particular, feia temps que tenia fuites que no es
podien reparar per mitjans convencionals.

SERVEIS I MANTENIMENT

Per aquest motiu es va decidir canviar sensiblement el seu
traçat, passant per l’hort del veí que limita amb l’esmentada
edificació.
L’actuació millora la capacitat de drenatge, i s’ha augmentat el diàmetre. També s’ha generat un arener registrable a
l’inici del tram per evitar-ne la colmatació i s’ha conduït fins
al torrent.
El cost de les obres, que ha assumit l’Ajuntament íntegrament, ha sigut de 1.915,08 €.

11

Àrea de Promoció Econòmica i Serveis
Tanques de seguretat al pont del camí de Ca l’Artigues
i arranjament del camí del Sender de la Via Augusta
A primers de maig s’han acabat les feines de col·locació de
les tanques de seguretat del pont del camí de Ca l’Artigues,
situat a 275 m de l’accés des de la carretera BV-2429.
Per poder ancorar les tanques de seguretat s’han hagut de
generar unes bigues de formigó amagades sota la rasant
del camí per aprofitar la màxima amplada possible del pas.
Aquestes baranes, demanades pels usuaris del camí i veïns,
donen seguretat a un pont que a la boca nord té una alçada
que supera els 7 metres.
Aquesta intervenció ha tingut un cost per a l’Ajuntament de
Subirats de 8.789,44€.

S’ha millorat el traçat del camí aminorant el pendent dels
trams més inclinats i controlant el pas de vehicles de quatre
rodes i motocicletes grans, mitjançant moviments de terres
i la instal·lació de dues barreres abatibles amb pas alternatiu per a vianants. Els propietaris de finques dins d’aquest
tram disposaran de clau per accedir-hi amb normalitat.

SERVEIS I MANTENIMENT

Aquest tram de camí, junt amb el tram que baixa per creuar
la riera Lavernó i que enllaça amb el camí de Can Batista,
constitueix el traçat del Sender de la Via Augusta que l’Ajuntament de Subirats, entre d’altres municipis, i el Consell Comarcal han promogut com a recurs turístic i cultural.

El cost d’aquestes intervencions ha estat d’11.612 €.

Condicionament de voreres a Lavern
Recentment hem acabat de condicionar les voreres del
nucli de Lavern per donar continuïtat al carril de vianants
que va de l’estació de tren de Lavern, passant pel lateral de
la BV-2428, fins més enllà del nucli de Sant Pau.
Aquest condicionament ha consistit a ampliar la vorera per
l’accés nord i la formació dels diferents guals a les voreres
per evitar esglaons en tot el recorregut del carril de vianants que creua el nucli de Lavern.
El cost de les obres de condicionament de les voreres de
Lavern ha estat de 9.430,74€.
12
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PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME
Resultat del concurs d’idees per a l’ordenació
de la zona esportiva d’Ordal
El jurat del concurs d’idees per a l’ordenació de la zona esportiva d’Ordal es va reunir i va decidir que la proposta guanyadora era la presentada per l’Equip Bonavista (Eduard
Prats, Iñaki Ozcáriz, KathyLindstrom i Oriol Guiu). Aquesta
proposta planteja la conservació de la coberta de la pista,
el canvi de lloc de la piscina, situant-la més allunyada del
carrer, i la utilització de l’actual espai de la piscina com a
plaça que articula tots els accessos. També planteja un
passeig perimetral de vianants que permeti un recorregut
paisatgístic pel límit de la zona. El canvi de lloc de la piscina
es justifica per la necessitat de fer-la nova per complir els
estàndards reglamentaris vigents i també per allunyar-la
de les ombres de la pista. La proposta guanyadora del concurs s’exposarà i explicarà properament als veïns d’Ordal.
També s’ha encarregat la redacció del projecte de la nova
piscina, amb vistes a poder tenir-la en ús l’estiu de l’any vinent.

Actualment s’està treballant en la redacció del projecte de
l’ordenació del sector i en el constructiu de formació dels
aterrassaments, de cara a una primera configuració dels
espais.

Autoria del render: ArchitectureOnPaper

Les obres de l’entrada pel carrer Sant Pere consistiran en la
reforma de la vorera i calçada existents i la formació d’un
pas de vianants enjardinat al costat no edificat que permetrà el pas de les persones a més de crear una zona de passeig. Per facilitar el pas per la vorera del costat edificat s’estudiarà la possibilitat de tallar alguns dels arbres existents,
sobretot els que es troben en mal estat.

En una anterior publicació ja es va informar que la Diputació de Barcelona ha presentat un projecte per a la urbanització dels extrems de la carretera antiga que travessa el
poble de Sant Pau d’Ordal: el d’entrada pel carrer Sant Pere
i el de l’escola fins als tres pins.
En aquestes obres la Diputació assumeix aproximadament
el 50% del cost, i la resta és finançat en part pels veïns afectats (mitjançant l’aplicació de contribucions especials) i en
part per l’Ajuntament.

Pel costat oest, de Sant Pau als tres pins, es preveu la formació d’un itinerari per a vianants i bicicletes que enllaçarà
amb el recentment executat a la carretera.
13
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Inici de les obres de reurbanització de la travessera
urbana de Sant Pau d’Ordal als extrems est i oest del nucli

Àrea de Territori
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PuOSC)
2020 – 2024 (subvencions de la Generalitat)
Davant de la convocatòria del PUOSC 2020 – 2024 l’Ajuntament de Subirats, entre altres va sol·licitar subvenció pel
projecte “Gestió energètica i de telecomunicacions a Subirats”, que comprenia dues actuacions:
1.- Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum a l’edifici de
l’ajuntament de Subirats.
Dins del criteri específic del Pla: “Actuacions d’inversió
que permetin una millora i gestió més eficient dels recursos de prestació de serveis públics”.
2.- Connexió de fibra òptica al local social de Casablanca
que permetrà la connectivitat a tot el nucli.
Dins del criteri específic del Pla: “Actuacions de millora
de la connectivitat tecnològica”.
1. Instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’ajuntament
per a autoconsum
Com ja s’havia informat en publicacions anteriors, l’Ajuntament de Subirats en data 12-02-2020 va acordar la contractació d’una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum
municipal a una empresa instal·ladora del municipi.
Es van instal·lar a la coberta de l’ajuntament 40 mòduls
fotovoltaics amb una capacitat de producció de 400 Wp/
mòdul, amb un total de potència instal·lada de 16.000 Wp.

PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME

En data 2 de juny es va posar en marxa la instal·lació, que
ha estat funcionant satisfactòriament fins avui, assolint-se
un estalvi de l’ordre del 50% de l’energia total consumida
per l’edifici.
Finalment, aquesta instal·lació va estar subvencionada pel
PUOSC 2020 – 2024, obres dins de l’exercici 2.020:
- Cost de l’obra,

18.150,04 euros

- Subvenció PUOSC,

14.416,62 euros

En compliment del que es va demanar, es va instal·lar un
cable de fibra òptica de 24 fibres que tenia la capacitat demanada.
La primera part, que suposava portar la fibra òptica al nucli
de Casablanca (de manera que els habitants del nucli ja podrien connectar-se a la fibra), es va contractar el mes de
febrer de 2020, a XTA, SL, i es va acabar el mes de maig de
2020, i la segona part (la connexió de la fibra al local social municipal de Casablanca) es va contractar a la mateixa
empresa, XTA, SL, el mes d’agost de 2020, i es va executar
durant el mateix mes.

O sigui, una subvenció del 79,4 % del cost.
2. Connexió de fibra òptica al local social de Casablanca,
que permetrà la connectivitat a tot el nucli
L’any 2020, la zona de Casablanca no disposava de cap
tipus de connexió a xarxes de fibra òptica, de manera que
no era possible dotar el local social del nucli amb connexió
d’alta velocitat com s’havia dotat a altres locals municipals.

Aquesta instal·lació, que formava part del projecte global
esmentat “Gestió energètica i de telecomunicacions a Subirats” juntament amb l’actuació de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, descrita anteriorment, també va ser
subvencionada per la Generalitat, pel PUOSC 2020-2024,
obres dins de l’exercici 2020:

Davant d’aquest dèficit l’Ajuntament de Subirats es va plantejar portar la fibra òptica fins a Casablanca per poder realitzar la connexió esmentada del local social de Casablanca,
i es va contractar a Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL, operador local de telecomunicacions que estava
desplegant la fibra òptica a la majoria de nuclis del municipi, la portada de la fibra òptica a Casablanca, amb la condició que el cable instal·lat tingués capacitat suficient per
atendre la demanda dels particulars de la zona.

- Cost de l’obra,

18.116,12 euros

- Subvenció PUOSC,

14.492,90 euros

O sigui, una subvenció d’un 80 % del cost.
14
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Inici de les obres de reurbanització de la travessera
urbana de Can Cartró
El mes passat es van iniciar les obres de reurbanització de
la travessera urbana de Can Cartró que porta a terme la
Diputació de Barcelona. Per permetre una certa mobilitat
interior les obres s’executen en dues fases, de manera que
sempre hi ha aproximadament la meitat de la carretera on
es podrà circular.
Actualment s’ha enderrocat el paviment i s’han fet les
instal·lacions soterrades del tram oest (el de sortida cap a
Puigdàlber) i es farà una base per permetre la circulació
de vehicles abans d’obrir el tram est (el de sortida cap a la
carretera de Vilafranca a Sant Sadurní).
Per evitar el pas de vehicles pesats s’han establert senyalitzacions als extrems de la carretera, i per facilitar l’accés
dels autocars escolars i de línia s’han establert noves zones
d’accés i s’han reorganitzat els recorreguts.

Desenvolupament de la tercera fase del projecte
d’urbanització de la plaça de Lavern
El mes passat
es van iniciar les
obres de la tercera fase de la
plaça del Cafè de
Lavern, les quals
corresponen a la
zona de jocs infantils. Aquestes
consisteixen en la
formació d’unes
superfícies corbes de formigó
a les quals s’hi
acoblen elements
de jocs com tobogans o cordes,
creant tot un conjunt d’espais variats per als infants. A la part baixa del pendent quedarà un
sector pla amb un espai per als més petits, tancada per un
banc continu.

- Identificar i estudiar les plantes
silvestres
que
creixen de manera voluntària
en els parterres
i les plantes autòctones que es
poden plantar
per complementar-les.
- Aplicar els coneixements per decidir quines plantes
mantenir i com
trasplantar i plantar les plantes autòctones
Posteriorment es faran un seguit d’activitats com:

Amb l’execució d’aquesta fase quedarà l’àmbit estricte de
la plaça urbanitzat i es preveu que en un termini relativament curt es pugui executar el carrer lateral i deixar tot el
conjunt acabat.

- Seguiment del creixement i cicle de les plantes
- Identificar les plantes que no funcionen dins el conjunt

Recuperació de plantes silvestres i plantació de plantes
autòctones

- Ajudar a fer el manteniment inicial fins que la plantació
s’autoreguli

Des de la Regidoria de Medi Ambient i amb la col·laboració
del CESUB i els alumnes de l’escola Subirats de Lavern es
va organitzar un taller de recuperació de plantes silvestres
i plantació de plantes autòctones a la plaça del Cafè amb
l’objectiu de millorar la biodiversitat i reduir el manteniment dels espais verds.

- Ajudar a fer una campanya de sensibilització al poble sota
el lema “No son males herbes, totes son plantes que aporten valor” fent dibuixos que expliquin la utilitat de les herbes per col·locar-los en el mateix parterre i dissenyant un
pòster per enviar a les famílies de l’escola i grups diversos
explicant el perquè d’aquest projecte.
15
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El taller consistia en:

Àrea de Territori
MEDI AMBIENT I MÓN RURAL
Dona vida a l’orgànica
Per al 2021 la Mancomunitat s’ha fixat
l’objectiu d’augmentar la quantitat i la
qualitat de la fracció orgànica que recull, per tal de recuperar el màxim de
brossa orgànica que es diposita incorrectament al rebuig, i poder reciclar-la
i convertir-la en compost.

diversitat, en millora l’estructura i
retenció hídrica, prevenint així la
seva erosió i degradació. L’ús del
compost afavoreix l’economia circular, perquè dona una nova vida a
un residu i contribueix a mitigar la
lluita contra el canvi climàtic, ja que
estalviem l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que es produeixen si
la brossa orgànica es gestiona com
a rebuig a en dipòsits controlats.

Per aquest motiu, s’està duent a terme
la campanya “Dona Vida a l’Orgànica”,
i es treballa per incrementar la participació de la població en aquesta recollida i així com per formar als grans
generadors per millorar la seva gestió
d’aquest residu tant valuós.

Des de l’Ajuntament de Subirats
periòdicament es realitzen tallers
d’autocompostatge, en què s’explica com fer-ho i es fa entrega del material necessari de forma subvencionada (amb un preu reduït) . Qui ho
desitgi es pot apuntar a la llista d’interessats i l’avisarem
pel pròxim taller (enviar mail a mediambient@subirats.cat
o trucant a l’Ajuntament: 93 899 30 11)

El compostatge és una opció ecològicament responsable i sostenible per
a gestionar els nostres residus orgànics ja que el compost
aporta molts beneficis als nostres sòls a l’incrementar la
matèria orgànica, n’augmenta l’activitat biològica i la bio-

Manteniment de les franges de
protecció contra incendis
La normativa obliga a tenir neta de vegetació seca i molt
aclarida una franja de 25 metres al voltant de totes les edificacions situades a menys de 500 metres de zona forestal.
Es tracta de tenir una franja de protecció perimetral de com
a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació arbòria reduïda i l’estrat arbustiu desbrossat.

ció contra incendis de la urbanització Muntanya Rodona i
també del nucli d’Ordal-Sud.
El cost total és d’uns 15.000€, i el finançament d’aquesta
actuació es realitza majoritàriament amb fons propis de
l’Ajuntament, i una part a través d’una subvenció de la
Generalitat (5.000€). Els treballs són realitzats per l’empresa especialitzada en tasques forestals Servicios Forestales Vilanova, i la direcció facultativa i la coordinació
de seguretat i salut per part de l’empresa d’enginyeria
AdEdMa.

medi ambient i món rural

És per aquest motiu que periòdicament, cada 2-3 anys, es
va realitzant el manteniment de les diferents franges que
tenim al municipi. Concretament, entre juny i juliol d’enguany es realitza el manteniment de la franja de protec-
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Festa del medi ambient
Donada la situació actual de pandèmia, però amb la voluntat de seguir mantenint l’essència de la festa, enguany es
van planificar diverses activitats, seguint totes les recomanacions i respectant les mesures sanitàries establertes. Així
doncs, no es va realitzar cap fira, però sí diverses activitats
al llarg de dues setmanes.
Concretament, les activitats es van centrar en 2 eixos o temàtiques molt diferents: residus i flora.
En motiu del “Let’s clean up Europe day”, els dies 5 i 6 de
maig es van realitzar xerrades sobre residus als infants de
les escoles de la ZER Subirats. I els dies 7 i 8 de maig hi va
haver diverses accions de neteja de l’entorn natural (organitzades per cadascun dels tres centres escolars del municipi, i també per l’Ateneu Ordalenc), en què van fer una
molt bona feina recollint una gran quantitat de residus que
estaven abandonats al medi natural.
El divendres 14 de maig a la tarda, els alumnes de l’escola
Subirats van realitzar una plantada a la plaça del Cafè del
nucli de Lavern, amb el suport de diverses voluntàries del
poble.

Des de l’Ajuntament volem agrair el suport de totes aquelles entitats i persones que han fet possible poder realitzar la Festa
del Medi Ambient 2021. Moltes gràcies!
17
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Finalment, al llarg del matí del diumenge 16 de maig, a Lavern es va realitzar una jornada sobre “Bones herbes” a càrrec del coŀlectiu Eixarcolant i que va consistir en 2 activitats:
una ruta a peu per conèixer les herbes i els seus usos pels
entorns del poble i una xerrada-taller de cuina amb herbes.
Cal destacar que els mateixos participants van recollir a la
plaça herbes que es van utilitzar com a ingredients per al
taller. Aquestes dues activitats de la jornada van tenir un
gran èxit d’assistència i de participació.
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Informació relativa a la liquidació pressupost 2020
Durant els primers mesos d'aquest any des del departament d'intervenció s’ha treballat intensament per al tancament de l'exercici 2020 de l'Ajuntament. Un cop realitzats
tots els tràmits i validat per la Diputació de Barcelona el
tancament econòmic de l'exercici passat ens deixa un saldo
positiu de 272.480,34 €. Una xifra molt important, ja que
representa continuar amb la bona salut econòmica del consistori municipal, seguir podent gestionar sense intervenció
externa els nostres recursos i una nova font d'ingressos per
seguir duent a terme les inversions previstes durant aquest
any 2021.
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El total d'ingressos obtinguts durant el passat any puja a
4.723.843,11 €. L’ingrés més important correspon a la recaptació d'impostos 2.267.283,52 €, seguit de les subvencions rebudes procedents d'altres administracions superiors
amb un import 1.501.841,92 €.

DEESTINACIÓ DE LESS DESPESSES
Promocció
econòmica
3%
Salud, Educació, cu
c
ura i joventut
ltu
15%

Respecte a les despeses, la quantitat més important i que
representa més de la meitat del pressupost de despeses
és la que es destina als serveis públics bàsics (Vies públiques, escombraries i neteja viària, medi ambient, enllumenat, aigua i clavegueram) amb un import de 2.543.699,07
€. Després el segueix les despeses d'administració general
(Personal, servei de recaptació, instaŀlacions municipals i
mancomunitats), amb un import de 926.448,89 €. Finalment
trobaríem els capítols pressupostaris destinats a salut, educació cultura i joventut amb 665.084,55 €, promoció econòmica 152.368,25 €, devolució de préstecs 141.892,45 € i
promoció social 101.916,40 €.

HISENDA / ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
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A continuació, de manera molt gràfica i resumida, us detallem l’explicat anteriorment respecte de l'origen dels ingressos obtinguts i quina ha sigut la seva destinació.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Tramitació de comunicacions prèvies d’obres i instal·lacions
L’Ajuntament ha implantat la liquidació provisional de tributs en el moment en què el ciutadà realitza la comunicació
prèvia d’obres i instal·lacions.

rior de les finques hagin estat correctament comunicades i
liquidades.
Aquest sistema de tramitació es pot fer íntegrament de
forma telemàtica (des de la web www.subirats.cat accedint a “Tràmits i gestions”, categoria “Urbanisme, activitats
i medi ambient”, concepte “Comunicació d’obres excloses
de llicència”). La web dona les instruccions necessàries per
poder realitzar el tràmit (de forma telemàtica o bé presencial).

Fins ara, la ciutadania exposava mitjançant instància la realització d’obres, i amb posterioritat l’Ajuntament liquidava
els tributs (bàsicament l’impost i la taxa) que pertocaven. A
partir d’ara el càlcul i l’ingrés de la liquidació la fa la mateixa
persona que comunica les obres i instal·lacions.
El canvi implica que el ciutadà, de manera responsable,
s’atorga el dret a començar les obres en el mateix moment
d’haver realitzat aquest tràmit.

La web també explica per quines actuacions cal fer la comunicació prèvia d’obres i instal·lacions i per quines actuacions cal fer la sol·licitud de llicència municipal. La diferència
entre el règim de comunicació prèvia i el règim de llicència
radica en el fet que sigui necessari o bé no l’elaboració d’un
projecte tècnic, d’acord amb la Llei d’ordenació de l’edificació, i també si les obres es fan en propietats privades o bé
poden afectar a béns i serveis de propietat pública.

En paral·lel a aquesta operativa tan immediata, també s’implanta el seguiment de totes les obres que siguin comunicades, mitjançant inspecció urbanística, perquè cal que les
comunicacions d’obres i instal·lacions s’ajustin a la realitat.
De manera periòdica, es realitzaran inspeccions per comprovar que les obres i instal·lacions realment fetes a l’inte18
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L’Ajuntament de Subirats ha estat guardonat amb un dels
Reconeixements Administració Oberta 2020
L’Ajuntament de Subirats ha estat guardonat amb un dels
Reconeixements Administració Oberta 2020, atorgats pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per
ser una de les administracions capdavanteres a Catalunya en la transformació digital del mateix ens tant pel
que fa a la relació amb la ciutadania com en la seva gestió interna.
Aquest reconeixement té com a objectiu posar de manifest
l’excel·lent feina de les administracions locals i aprendre
de les millores experiències per impulsar conjuntament un
país digital i obert.
L’ajuntament ha quedat en tercera posició, dins la categoria de municipis entre 1.001 i 5.000 habitants, per darrere
de l’Ajuntament d’Ascó i Prats de Lluçanès.
El passat 5 de maig es va celebrar l’acte de lliurament
d’aquests reconeixements, el qual va comptar amb la participació de l’Honorable Conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública i president de l’AOC, Jordi Puigneró,
del president de Localret i vicepresident de l’AOC, Jaume
Oliveras. Per part de l’Ajuntament hi va assistir la regidora
Àngels Pinyol, responsable d’administració electrònica, a
través de videoconferència, igual que la resta d’ens guardonats.
Aquests guardons destaquen el compromís del món local
en la transformació digital de l’administració pública i posa
de manifest la feina que s’ha dut a terme pel que fa a la
transformació digital de l’Ajuntament que, recordem, es va
iniciar l’any passat en ple confinament per la pandèmia de
la Covid-19.

Des de l’Ajuntament es vol agrair a tot el personal la seva
feina, implicació,esforç i treball en equip, sense el qual no
s’hauria aconseguit aquest reconeixement.

MOBILITAT
Conclusions de la taula de mobilitat de Sant Pau d’Ordal
Durant el primer trimestre d’aquest any s’han elaborat i
presentat les conclusions dels treballs de mobilitat del nucli
de Sant Pau.
Les trobades amb diversos veïns que es van oferir per coŀlaborar en aquest projecte es van dividir en dos objectius, el
primer el d’elaborar una sèrie d’itineraris segurs i accessibles eliminant totes aquelles barreres arquitectòniques o
impediments per a persones amb mobilitat reduïda.
El segon dels objectius era repensar i reflexionar sobre els
sentits de circulació dels carrers del nucli, estudiant-los un
per un i també de manera global per a poder donar solució
a problemes existents de trànsit, tenint en compte també
els caps de setmana i l’afluència de visitants. A més, es replantegen també noves zones d’aparcament o millora de
les actuals.
Des de la Regidoria de Mobilitat volem agrair la participació
dels veïns per la seva participació i a continuació us traslladem l’escrit que ens han fet arribar:

Aquests canvis seran efectius en les properes setmanes
una vegada s’instaŀlin les senyals corresponents i es facin
els avisos corresponents als veïns.
19
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Aquests reconeixements es donen en base a l’Índex de Maduresa Digital que realitza l’AOC i que es determina a partir
de l’anàlisi d’uns indicadors objectius, les dades d’ús dels
serveis AOC i de l’anàlisi dels webs dels ens locals. L’Índex
de Maduresa Digital és una iniciativa única, tant a nivell estatal com europeu, que permet avaluar amb rigor el grau
de maduresa de la transformació digital d’un ens públic.

Àrea de Serveis Generals
Escrit dels veïns i veïnes que han participat a la taula
de mobilitat de Sant Pau d’Ordal:
Volem agrair a tots aquesta manera de fer partícip de les
decisions de la corporació i que la consulta sigui una de
les bases del municipalisme.

mes de seguretat. Hi havia diverses propostes, però a la
fi vam arribar a un acord sobre la regulació de carrers.
Vam marcar com a zona verda o de vianants amb prohibit circular menys veïns i serveis, els carrers estrets i amb
molts revolts i sense sentit, que és la zona del Pi, Santa
Madrona, Nou i un tros de Catalunya.

Realitzem les reunions amb els veïns per sectors: el sector de ponent i el sector de llevant. Al sector ponent ens
vam reunir i consultades unes 11 persones, entre elles
els que disposen de negoci, coincidim en tot. Per part
d’algunes persones que són titulars de restauració van
comentar que la regulació de carrers seria molt positiva
per a les persones del poble. També van comentar que
a l’entrar al poble estiguessin ben senyalitzades amb un
rètol les zones d’aparcament, i que a les zones de sortida dels habitatges està totalment prohibit aparcar i que
seria supervisat per un agent municipal. També que els
senyals de trànsit siguin homologats i que estiguin collocats en un lloc visible i adequat on marqui la normativa.

Les propostes en què els dos sectors coincidíem eren
que cal una zona d’aparcament a les dues entrades del
poble.
Cal que la Corporació es plantegi adquirir els dos trossos
de terreny que hi ha sobre la pista poliesportiva, ja que
serien aparcaments perfectes. La zona sobre la piscina és
un espai bo per a aparcaments els dies de molta activitat.
De l’església creiem que cal un pulmó per poder aparcar
(dies de futbol, 11 o 12 equips, dies de casaments, dies
d’enterraments, etc.). Creiem que l’aparcament d’aquesta zona esta darrere de la porteria del camp, fent un
baixador per als cotxes a la banda de l’església, també
s’aprofitaria per a l’ambulància i cotxes de minusvàlids.

El sector de llevant ens vam reunir de set a vuit persones
i consultats a set més. Una part de les persones van creure que no calia regular la circulació i que no veien proble-

COMuNICACIÓ
Subirats, l’essència del Penedès. Vine quan vulguis!
En l’anterior número de la revista municipal us presentàvem la campanya de comunicació que enguany ha engegat
l’Ajuntament de Subirats amb l’objectiu de donar a conèixer
la riquesa del nostre municipi i tots els seus atractius per
reforçar el compromís amb el teixit empresarial en un any
marcat encara per la crisi sanitària.

MOBILITAT / COMuNICACIÓ

Com molts ja heu pogut veure, en cada època de l’any es
trien quatre persones que per la seva professió o afició són
representatives del nostre municipi.
Aquestes persones actuen com a preceptors i protagonitzen un vídeo on destaquen la riquesa del nostre municipi en
qualsevol dels seus àmbits: pagesia, elaboradors, gastronomia, art, paisatge, esport, patrimoni, productes de la terra...
D’altra banda, hi ha hagut un augment de seguidors a Instagram i Facebook tant de residents a Subirats com de
l’àrea metropolitana gràcies a la campanya “Pedala i Tasta”.
Aquest fet demostra que hi ha interès dins el territori.

Fins al moment han estat protagonistes les següents persones:
• CATHERINE BERGSRUD. Artista/pintora
• EUDALD MASSANA. Pagès/viticultor
• ANNA CUSCÓ. Esportista
• PERE MASSANA. Restaurador
• RAIMON OLIVELLA. Propietari d’allotjament rural
• MARIETA CARTRÓ. Esportista
• JAUME ROVIRA. Secció Pedra Seca del CESUB
• MARIA FONT. Propietària de celler

A Facebook la mitjana de visualitzacions ha estat de 9.049
al març i 5.839 a l’abril.
Finalment, una altra dada positiva és que ha augmentat
l’activitat a les xarxes socials en cada dia de la setmana. Hi
ha un augment substancial de comentaris i interaccions
amb el públic que ens segueix.

Des de la Regidoria de Comunicació fem una valoració molt
positiva de com està funcionant la campanya a les xarxes
socials.

Si voleu veure els vídeos publicats fins al moment, trobareu tota la informació de la campanya a:
www.subirats.cat/vinequanvulguis. També us animem a seguir les xarxes socials de Turisme Subirats per anar veient
tot el que es publica setmanalment.

Els personatges de primavera han obtingut 22.596 visualitzacions de mitjana a Instagram durant el març i 20.436
durant l’abril.
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PenedèsfM-Subirats 90.2
Era la primavera de l’any 2012 quan es va començar a condicionar l’espai de la ràdio municipal de Subirats. Estava en
una habitació petita, d’uns 6m2, que s’utilitzava com a magatzem de la llar d’infants de Sant Pau d’Ordal, ubicada a les
escoles velles del mateix nucli. Per poder utilitzar-lo es van
traslladar totes les coses a la caseta que hi ha al pati de la
llar que va muntar l’equip humà de la ràdio.
L’emissora es va crear, majoritàriament, amb equips reciclats que avui en dia encara utilitzem. En el transcurs dels
anys s’han anat renovant i actualitzant.
Ara fa uns quatre anys es va decidir condicionar l’habitació
del costat, ja que aquesta és més gran (uns 16m2), permetent poder-hi posar una taula per als coŀlaboradors i tertulians. Pel que fa als aparells tècnics, només s’han hagut de
canviar de lloc i s’ha millorat amb un a híbrid a telefònica
per poder atendre trucades i altre material de baixa freqüència.

ben dit, perquè al programa hi ha una mica de tot, i també
blues. Conduint el programa tenim el Teru, fresc com sempre, acompanyat del Ferrran, que s’encarrega del cos i el
contingut del programa, i a més a més aporta els vinils que
s’emeten per antena, de la seva col·lecció particular. Donant suport al Ferran hi ha el Sergi, músic melòman amant
del blues. Fa la sensació que tots dos passarien hores parlant de bluesmans, llegendes, guitarres, moments històrics,
batalletes, dates… i per trencar amb tot això tenim l’Enric,
infiltrat d’EnObres, que s’encarrega de donar un punt d’humor i suc de coco al programa.

Gràcies a l’aportació anual de l’Ajuntament es pot comprar
nou material i millorar les instal·lacions. Amb la inversió
dels darrers dos anys s’ha aconseguit disposar d’un estudi
més gran i més ben condicionat.
A principis d’aquest any es va decidir fer el pas per crear el
nou estudi i el 16 d’abril es va estrenar amb el programa
‘RKM 340’, conduït per Jordi Teru i amb la coŀlaboració de
Ferran Planas, Enric Sardà i Sergi Buchholz.

Bromes a part, una petita joia d’aquelles de la ràdio amb
majúscules.

D’altra banda, RKM340-PenedèsFM (Subirats) comença un
nou programa dedicat al blues! Cada dissabte a les 10h i els
divendres a les 22h (reposició) podreu gaudir del nou programa a l’ona del 90.2 i online a penedesfm.listen2myradio.
com de la mà del Teru, el Ferran Planas, el Sergi Buchholz i
l’Enric Sardà. El programa gira en torn del blues, i mai més

Text: Lluís Capellades (Lavern.cat)
L’estudi està a la disposició de qui vulgui participar en la
programació de la ràdio adreçant-se a programaciopfm@
gmail.com

L’Ajuntament de Subirats estrena app per comunicar
les incidències a la via pública
Des d’ara els veïns i veïnes de Subirats ho tenim més fàcil
que mai per comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència a la via pública: camins, carreteres, enllumenat, residus,
mobiliari urbà, parcs...

L’app eBando té altres funcions, com la de generar avisos
convertint-se així en un canal més de comunicació, com ja
ho són la pàgina web, les xarxes socials o el servei d’informació per WhatsApp.

Un cop subscrits al canal, comunicar qualsevol incidència
és molt fàcil.
La posada en marxa d’aquesta aplicació té com a objectiu
principal facilitar al màxim que la ciutadania pugi fer arribar aquestes incidències d’una forma fàcil i senzilla per
tal de contribuir entre totes i tots a la millora dels espais
públics del municipi.

Per disposar del servei, és necessari descarregar-se l'aplicació de la botiga d'aplicacions corresponent en funció de
si es disposa d'un sistema Android, iOS o Windows Phone.
L’Ajuntament ha creat un espai al web municipal on es pot
consultar tota la informació relacionada amb l’app eBando.
A més, s’ha creat un vídeo-tutorial per aprendre a fer ús de
l’aplicació: www.subirats.cat/ebando

A la vegada, l’aplicació permet a l’Ajuntament canalitzar la
informació d’una manera molt més àgil i ràpida, cosa que
simplifica la tasca interna i optimitza així tots els recursos
de l’administració.
21
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Només cal descarregar-se al telèfon mòbil l’aplicació eBando i cercar el municipi de Subirats.

Àrea de Ciutadania
ESPORTS I SALUT
Horaris d’estiu per a les piscines municipals

El 21 de juny encetem una nova temporada de bany a les
dues piscines municipals de Subirats, que romandran obertes fins al 29 d’agost. L’horari de bany serà d’11 a 20 h. Del
30 d’agost al 5 de setembre només estarà oberta la piscina
de Sant Pau d’Ordal en horari reduït (d’11a 18h).

els bars, i l’accés a la zona de bany serà sense franges horàries, però sí amb restriccions en l’aforament.
La informació sobre tarifes i abonaments es pot consultar
a www.subirats.cat/piscines2021

Aquesta temporada de bany encara es veurà afectada per
la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Inicialment obriran

Cursets de natació i aiguagim a les piscines de Subirats
Aquest estiu, si la situació sanitària ho permet, tornen els cursets de natació i aiguagim a les piscines de Subirats, aplicant
les mesures sanitàries derivades de la Covid-19.

esports i salut

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament http://www.subirats.cat
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ENSENYAMENT
Èxit dels tallers online per a famílies
Entre els mesos d’abril i maig es va dur a terme un cicle de
tallers online adreçats a les famílies amb infants i adolescents.
Una proposta de tallers vivencials, actius i participatius,
amb material de suport impartits per l’Aroa Beltrán, de Be
Happy Escoleta d’Emocions.
Es van realitzar tres tallers de temàtiques diferents que van
comptar amb la participació d’una trentena de persones:

•

Escoltar i validar les emocions. Eines que ho canvien tot

•

L’autoestima i l’elogi. L’amor que fa mal

•

Alternatives al càstig. Entendre la responsabilitat

Està previst que al llarg del primer trimestre del proper curs
escolar es proposin tres nous tallers. La situació sanitària
d’aquell moment determinarà si es faran en format online
o presencials.

Un any més, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Subirats organitza el casal d’estiu de les llars d’infants
municipals de Subirats.

En cadascun d’aquests espais els nens i nenes trobaran diferents propostes de joc, així com també diferents materials amb els quals podran experimentar, construir, observar, descobrir, actuar, compartir, relacionar-se...

La proposta per a enguany és seguir amb la nostra manera
de treballar, creant nous ambients d’aprenentatge que fomentin la relació i comunicació.

El casal d’estiu es durà a terme del 25 de juny al 23 de juliola
la llar d’infants l’Esquirol de Sant Pau d’Ordal.

Seran espais pensats a partir de diferents propostes, tenint
en compte les necessitats dels infants i donant resposta als
seus interessos.

23
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Casal d’estiu de les llars d’infants de Subirats

Àrea de Ciutadania
RACÓ DE LES ESCOLES I LLARS D’INfANTS DE SuBIRATS
Escola Sant Jordi (Sant Pau d’Ordal)
recollint tota la brossa que trobàvem. En vam trobar molta:
mascaretes, capses de cigarrets, bosses de plàstic i moltes
més coses. Estava realment brut.

L'ESCOLA SAnT jORdI CuIdA EL mEdI AmBIEnT
La primera setmana de maig, l’Escola Sant Jordi es va sumar
a la proposta de l’Ajuntament de fer una activitat de Let’s
Clean Up, dins el marc de la Festa de Medi Ambient.

Tot i la Covid-19, ens va agradar molt tenir l'oportunitat
d'anar a millorar el nostre entorn i planeta, ja que és molt
important recollir la brossa per cuidar el medi ambient.
Hauríem de fer aquest tipus d'activitats moltes més vegades i respectar el lloc on vivim.

Els dimarts 4 de maig, el grup de cicle superior de l'escola
Sant Jordi de Sant Pau d'Ordal vam anar, a través del passeig del costat de la carretera, des de l'escola ﬁns a tocar la
localitat de Lavern.

Informació facilitada pel Cicle Superior
de l’Escola Sant jordi

ENSENYAMENT

Vam formar grups, cadascun amb una bossa, i vam anar
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Escola Subirats (Lavern)
Durant aquestes últimes setmanes els alumnes de
cicle superior de l’Escola Subirats han realitzat el projecte d’investigació de les plantes i els invertebrats per
donar resposta a la pregunta que va sorgir a l’inici del
trimestre: “Què és més important? Els invertebrats
per a les plantes o les plantes per als invertebrats?”.
A través d’aquesta qüestió vam començar a investigar per acabar esdevenint uns experts en aquests
dos camps.
Al llarg de les setmanes vam realitzar una recerca
pautada on ens vam dividir en grups d’invertebrats
per acabar realitzant una exposició a la resta del cicle
sobre el nostre tipus d’invertebrat. Com a activitat
final van venir a l’escola a fer un taller on vam poder
veure i tocar molts invertebrats diferents.
En el tema de les plantes vam poder comptar amb
dues expertesen botànica i biologia que ens van
acompanyar a una sortida per l’entorn proper on
vam poder observar en primera persona tots els descobriments que havíem fet a l’aula.
Després de tota la investigació vam arribar a la conclusió que els invertebrats i les plantes es necessiten
per igual per poder viure i que són essencials per a la
vida al planeta.

ENSENYAMENT

Informació facilitada per l’Escola Subirats
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Àrea de Ciutadania
Escola El Montcau (Ordal)

s’utilitza als horts que cultivem també a l’escola. A més,
els alumnes classifiquen tot el material escolar sobrant en
paper i envasos per al seu posterior reciclatge.

LET’S CLEAn uP EuROPE (netegem Europa)

ENSENYAMENT

Es tracta d’una acció comuna a tot Europa per conscienciar
sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a
través de la recollida d’aquests residus abocats iŀlegalment
als boscos, platges, marges de rius, etc. Des de l’Escola el
Montcau, junt amb altres escoles del municipi i entitats
com l’Ateneu, ens hem sumat a la iniciativa.

En aquest sentit, doncs, ens hem sumat a la campanya
“Let’s Clean Up Europe”, i per grups hem anat a netejar una
porció del bosc. La més propera a nosaltres. El resultat ha
sigut tristament elevat. Hem recollit 23 kg de plàstics, 15 kg
de metalls, 7 kg de vidre, 9 kg de paper i 7 kg de restes vàries. En total, uns 75 kg de deixalles. Tot això, en més o menys
una hora que ha durat l’acció! Els nens i nenes de l’escola
ens recorden que NO HEM D’EMBRUTAR EL BOSC!

Com ja sabeu, a l’escola promovem la Reutilització, la Reducció i el Reciclatge (RRR). La fracció orgànica que generem, tant a la cuina com a les aules, es reciclen en els dos
compostadors que tenim a l’escola, i el compost resultant

Informació facilitada per l’Escola El montcau
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Llars d’infants de Subirats
EL VALOR dE LES PETITES COSES
A la llar d’infants, la vida quotidiana és una gran font d’aprenentatge, perquè les situacions que es donen en el dia a dia
es converteixen en oportunitats per al desenvolupament
de les capacitats dels infants.
Tot el que succeeix en cada moment és important. Des que
els nens i nenes entren fins que surten estan immersos en
un no parar d’experiències que contribueixen a formar la
seva personalitat.
La vida quotidiana ens aporta un munt de coses que per
a l’adult poden passar desapercebudes i semblar aparentment insignificants, però que proporcionen a l’infant tot un
món de nous i interessants aprenentatges. Tot el que succeeix a cada instant és important per a ells: les relacions,
les emocions, el moviment, els objectes, els ambients...
Perquè el dia a dia sigui al més enriquidor possible per als
infants cal tenir cura de tots els materials i espais amb l’objectiu que esdevinguin situacions de benestar físic i emocional per tothom.
Cada petita cosa passa al llarg del dia té un gran valor, i cal
donar-li la importància que es mereix, els infants són els
protagonistes dels seus aprenentatges i, per tant, són ells
els que marquen el ritme del seu procés vital.
“En el dia a dia, res és banal, res és rutina”. PennyRistcher

ENSENYAMENT

Informació facilitada per les llars d’infants de Subirats
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HABITATGE
Acabament de les obres de reforma
de l’habitatge de Can Rossell
Les obres de reforma de l’habitatge municipal de Can Rossell han finalitzat. L’objectiu de la millora en l’equipament
és posar-lo al servei de famílies amb greus dificultats d’accés a l’habitatge.
Durant el 2020 es va redactar i aprovar el projecte. També
foren licitades les obres mitjançant procediment obert, resultant adjudicatària l’empresa Elecnor SA. Les obres van
començar el passat desembre de 2020 i s’han acabat a principis de maig de 2021.
La reforma ha comportat la renovació de tots els elements
i instal·lacions interiors de l’habitatge, la millora d’estanquitat de la coberta i millores d’eficiència energètica de l’edifici. L’aspecte exterior no ha canviat gaire, tot i que s’han
renovat les carpinteries i persianes exteriors i s’han posat
captadors solars per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària.
El cost definitiu de les obres és de 82.555€. Aquest cost és
degut a la baixa econòmica durant el procés de licitació i a
alguns complements de millora d’instal·lacions del mateix
habitatge.

HABITATGE / PARTICIPACIÓ CIuTADANA

L’Ajuntament de Subirats ha estat beneficiari 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”. Així, doncs, la Diputació de Barcelona ha finançat el 94% del cost total d’aquesta actuació.

PARTICIPACIÓ CIuTADANA
Subirats Impuls Voluntariat
Aquest mes de maig s’han finalitzat les trobades entre regidors, tècnics de l’Ajuntament i persones vinculades estretament en el món del voluntariat del municipi per a la
realització del pla de voluntariat “Subirats Impuls Voluntariat”, amb l’objectiu d’activar el voluntariat de proximitat
des de la participació ciutadana per respondre a situacions
d’emergència social.
El següents passos a realitzar amb la finalització i aprovació
d’aquest pla són mantenir un pla de treball conjuntament
amb entitats de l’àmbit per tal de crear una xarxa de voluntaris estructurada on tinguin l’oportunitat de poder-se
formar i obtinguin un acompanyament i un guiatge en el
procés de voluntaris dins el municipi.
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
L’ambient del ramadà al centre Llar Josep Raventós d’Ordal
Els joves del Centre Llar Josep Raventós d’Ordal van viure
un mes molt especial, ja quela totalitat d’aquests menors
professen la religió musulmana i el 13 d’abril començava
per a ells, i per a tots els que comparteixen la mateixa religió, el ramadà.

Cada divendres, i durant quatre setmanes, els joves van elaborar el Msemen(creps marroquins). A més, l’última setmana van preparar dolços i pastels per la celebració del Aid.
La vida diària d’aquests menors, majoritàriament d’origen marroquí, consistia a dejunar des de l’alba fins a
la posta de sol. Així, certes rutines al Centre han patit
modificacions;fonamentalment, les que guarden relació
directa amb els horaris del son, la gastronomia i la programació d’activitats esportives.

Estava tot a punt. S’ha dedicat molt de temps a preparar la
seva recepció en els dies i setmanes previs al novè mes del
calendari lunar.
L’equip professional del Centre ha fet diversesreunions i
coordinacions per celebrar aquest mes de la millor manera. Una de les més destacades és la trobada amb les senyores marroquines d’Ordal, junt amb la integradora social de
l’Ajuntament, per acordar i programar els tallers de plats
típics d’aquest mes sagrat i els dolços del’Aid (festa Fi del
Ramadà).

Els canvis introduïts pretenien flexibilitzar els horaris del
funcionament intern del Centre amb l’objectiu de garantir
un “feliç i saludable ramadà”.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Tant els joves com els educadors socials del Centre han viscut aquest mes amb molta il•lusió, respecte i empatia.
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CULTURA
La biblioteca municipal de Sant Sadurní tria el jaciment
paleontològic dels Casots com a tema per al 23è Concurs
literari infantil de Sant Jordi
La biblioteca Ramon Bosch de Noya organitza cada any,
amb motiu de la diada de Sant Jordi, un concurs literari
adreçat als alumnes de 4t de primària de les escoles de
Sant Sadurní d’Anoia.
Enguany la biblioteca va demanar col·laboració a l’Ajuntament de Subirats, ja que el tema escollit en la 23a edició ha
estat el jaciment paleontològic dels Casots.
Els alumnes havien d’imaginar un viatge al passat prehistòric del jaciment dels Casots i escriure un conte explicant
aquesta aventura.
Els premis es van entregar el 26 de maig.

Diada de Sant Jordi a Subirats
Aquest any hem pogut gaudir de nou d’una diada amb els
carrers plens de roses i llibres.
Desde les regidories de Cultura i Ensenyament es va fer el
tradicional repartiment de llibres per a tots els infants de
les escoles del municipi.
I també, com a cada edició, es van entregar roses al personal
i residents de les llars El Cenacle i Font Santa de Subirats.
Sant Jordi és una diada per commemorar la celebració del
dia del llibre i la rosa i la festa més emblemàtica de Catalunya. Una diada on el llibre, junt amb les roses, és el protagonista principal.
“Amb els llibres per amics, no et faltarà companyia. Cada
pàgina pot ser un estel que et fa de guia”. Joana Raspall

El Festival EVA torna a Subirats
Enguany el Festival EVA Penedès tornarà a fer una parada
a Subirats.

cultura

Seran dos actes per a públics ben diferents i que tindran
lloc en espais del municipi durant els últims dos caps de
setmana de juny.
Divendres 18 de juny, a les 19h, al Centre Agrícola de Sant
Pau, amb ‘Allà on viuen els monstres’, un espectacle familiar d’ombres.
Dissabte 26 de juny, a les 21.30h a la plaça del Cafè de Lavern, ‘TARANTA’, un concert de Tarantel·la amb el Trio, Piero
Pesce & Questioni Meridonali, en català i sicilià per a públic
adult.
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Camp de Treball internacional. Més enllà de la vinya:
el llegat de la pedra seca

Entre el 19 de juliol i el 2 d’agost es durà a terme a Subirats el camp de treball “Més enllà de la vinya: el llegat de
la pedra seca”, organitzat conjuntament per la Direcció General de Joventut de la Generalitat, Fundesplai, el Centre
d’Estudis de Subirats (CESUB) i l’Ajuntament de Subirats.
Va ser una iniciativa que va tenir lloc al nostre municipi per
primera vegada l’estiu del 2019 i que l’any passat no es va
repetir a causa de la pandèmia. Aquest 2021, amb la millora
de la situació, s’ha tornat a apostar per la seva realització
amb la diferència que aquesta edició serà un camp de treball internacional d’adults.

Els participants a l’activitat s’allotjaran a l’Escola Montcau
d’Ordal i participaran en diverses activitats al municipi: visita a les caves, estada als voltants del Castell de Subirats i
utilització d’equipaments municipal per dur a terme activitats diverses.

Vine a recollir
el teu llibre!

Preu sense butlleta: 5,00.-€
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Un total de vint-i-set joves de diferents nacionalitats participaran en aquest camp, que planteja la intervenció transversal al medi social i natural a través d’actuacions de manteniment i senyalització de diferents estructures de pedra seca
deteriorades i actuacions sobre l’entorn natural. La millora i
desbrossada dels marges de pedra seca de la zona del Pago
i la restauració d’una barraca de pedra seca dels Casots en
són les tasques principals.

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.

Masia de la Bardera
UBICACIÓ
A l’oest de La urbanització de Can Rossell, a la rodalia de Can Rigol.
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: edifici
Ús actual: habitatge
Titularitat: privada
CLASSIFICACIÓ
Estil: moderna
Any: 1710
Segle: XVIII
Estat de conservació: bo
Protecció: inexistent
DESCRIPCIÓ
Masia de planta baixa, pis i golfes, amb teulada a doble vessant. El portal,
a la façana, és d’arc escarser rebaixat, descentrat cap a la dreta. Les finestres del primer pis tenen balcons; a la llinda d’una d’aquestes finestres
hi ha una inscripció amb una data, que diu: “Elia 1710 Cintu”. També a la
façana hi ha un rellotge de sol rodó, amb la data 888, quan segurament
hi havia de figurar “1888”, així com alguns símbols similars als del zodíac
en els fusos horaris. La masia té afegit un cos lateral, amb arcades de mig
punt, de totxo, tapiades, en les quals s’han obert finestres posteriorment.
Un baluard amb portal de mig punt rebaixat tanca la masia per ponent.

Foto: Àngela Llop

PATRIMONI CULTURAL



HISTÒRIA
La masia de la Bardera és una de les més antigues de Subirats. Sobre els orígens familiars es tenen ja notícies des del 1378;
el 18 de gener d’aquell any en Joan Raventós, de la Bardera, va empenyorar a Andreu Mascaró, de la parròquia de Subirats,
de les Feixes Llargues, propietat d’un tal Bartomeu, notari de Vilafranca. A la hisenda es conserva documentació dels segles
XVII i XVIII, d’on es desprèn que la masia és el bressol del llinatge Raventós.

Llibre editat per l'Ajuntament de Subirats, any 2021
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GENT GRAN
L’Agència Catalana del Consum publica la “Guia de consum per a la
gent gran”, amb consells pràctics per consumir amb seguretat
L’Agència Catalana del Consum (ACC),
del Departament d’Empresa i Coneixement, ha publicat la “Guia de consum
per a la gent gran”, amb consells pràctics per consumir amb seguretat, especialment en aquelles situacions en què
les persones grans poden estar més
exposades, com és el cas de les visites
comercials a domicili o les compres per
internet.
El Codi de consum de Catalunya insta
a protegir especialment tot un seguit
de col·lectius de consumidors que, en
determinades situacions de consum,
poden ser més vulnerables, com ara els
infants, les persones malaltes o la gent
gran.

La situació provocada per la pandèmia
ha obligat l’ACC a suspendre totes les
activitats presencials destinades a informar les persones de més edat sobre els
seus drets com a consumidors i a prevenir-les de possibles enganys o fraus. Per
tant, l’objectiu de la guia és continuar a
prop d’aquest col·lectiu oferint-li informació pràctica i de servei.
L’Ajuntament de Subirats està a l’espera de rebre una quantitat determinada
d’exemplars que es repartiran a les llars
amb persones grans.
La guia també es pot es pot consultar en
format digital a:
www.subirats.cat/regidories/gentgran

IGUALTAT

El passat 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament de Subirats va publicar al web municipal i a les xarxes socials un vídeo que mostra el treball quotidià i moltes
vegades, invisible, de les dones del nostre municipi.
Aquest vídeo és un reconeixement a la tasca diària de les
dones que, malgrat la pandèmia, han tirat endavant dia a
dia demostrant la seva empenta i la seva força.
El vídeo, que compta amb més de 500 visualitzacions al
canal de Youtube de l’Ajuntament de Subirats, està produït
pel Ferran Planas amb la veu de la Neus Sendra.

Aprofitem l’ocasió per agrair totes les dones que han fet
possible la seva realització.

BENESTAR SOCIAL
L’Ajuntament publica les bases i convocatòria per als ajuts del 2021
• Ajuts d’arranjaments a les llars i ajudes tècniques
Termini: del 13 juliol a l’1 d’octubre

Com cada any l’Ajuntament ha publicat les bases i convocatòria per als diferents ajuts. A continuació us detallem els
terminis per sol·licitar-los.

• Ajuts per a la pràctica esportiva
Termini: del 13 setembre a l’1 d’octubre

• Ajuts per a transport a centre de dia, hospital de dia i
centre de dia de salut mental
Termini: fins al 31 de desembre

• Ajuts per al transport escolar no obligatori
Termini: del 20 de setembre al 10 d’octubre

• Ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides
Termini: del 14 juny al 9 de juliol

La informació detallada de cada ajut i els models de sol·
licitud per demanar-los els trobareu al web municipal
www.subirats.cat/ajuts-i-beques
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L’Ajuntament de Subirats commemora el
Dia Internacional de les Dones amb un vídeo

Àrea de Serveis a les Persones
JOVENTUT
Curs de monitor de lleure a Subirats
Del 5 al 16 de juliol en horari de 9h a 14h i de 15h a 20h al
Centre Agrícola de Sant Pau, es durà a terme el curs de monitors de lleure intensiu, amb col•laboració de l’Oficina Jove
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i en la que es podran
inscriure joves de tota la comarca.

- Etapa lectiva de 150 hores, 100 d’elles es faran presencials
a l’aula, amb un 85% d’assistència obligatòria i 50 hores es
fan en línia. A més, es realitzaran dues sortides per l’entorn del Penedès – Garraf durant tot el dia.
- Etapa de pràctiques de 160 hores, on l’alumne/a haurà
d’elaborar una memòria d’aquesta etapa.

Aquest curs s’adreça a persones a partir dels 18 anys que
vulguin treballar en activitats relacionades amb el lleure
educatiu infantil i juvenil, així com en activitats relacionades
amb els menjadors o el transport escolar, entre d’altres.

Les inscripcions al curs estaran obertes fins al 21 de juny
o fins que s’omplin el nombre de places disponibles i es
poden fer a través de la pàgina web de l’Oficina Jove
www.dinamo.cat

El curs té una durada de 310 hores, i consta de dues parts:

Programa referent d’ocupació juvenil
Aquest programa, adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, té
l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de persones
joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

- Vols preparar-te per una entrevista, procés selectiu, borsa
de treball i/o oposicions?
Informació i assessorament sobre opcions formatives i itineraris formatius a famílies.

És un programa cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 50,0%.

Enllaços d’interès
Garantia Juvenil: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici
Accés al Programa amb visita prèvia concertada
Si tens entre 16 i 29 anys i vols informació i assessorament
sobre formació, pràctiques o feina, posa’t en contacte amb
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès:
- Trucar al telèfon 93 890 00 00 (extensió 125)
- Enviar un correu electrònic a l’adreça:
cjulia@ccapenedes.cat

Orientació formativa i laboral a persones joves menors
de 30 anys.
- Busques feina i/o pràctiques?
- No t’has tret la ESO?
- No has obtingut plaça als estudis que volies?

Boxes assaig a l’edifici el taller
Recentment hem acabat les feines de condicionament
acústic de dos boxes d’assaig per grups de música del municipi, a la segona planta de l’edifici municipal El Taller, situat al carrer Sant Pau, 5 del nucli de Sant Pau d’Ordal.

JOVENTUT

Donat que l’edifici el Taller, cobreix diferents usos en funció
de les plantes, i que per l’accés als boxes es comparteix el
nucli d’escala, s’ha hagut de condicionar els accessos de les
diferents zones .
A la mateixa planta on estan ubicats els boxes, s’ha construït uns armaris per ús dels diferents grups de música, s’ha
condicionat els banys, s’ha alliberat l’espai restant d’objectes emmagatzemats, s’ha refet tota la terrassa exterior i
s’ha substituït les fusteries que hi donen accés.
Actualment, s’està treballant en les bases per a l’adjudicació dels mateixos, que estaran disponibles a tots aquelles
persones o grups musicals del municipi que ho desitgin.
Tot i així, es durà a terme una trobada amb els diferents
grups amb l’objectiu d’acabar de consensuar el seu funcionament.
34
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Activitats de l’Ateneu Ordalenc
Amb l’arribada de la primavera, l’Ateneu Ordalenc ha deixat
enrere el fred de l’hivern i ha aprofitat la possibilitat d’organitzar actes a l’exterior per celebrar la primera assemblea
general ordinàriade la nova Junta Directiva. Així doncs, el
passat mes de març, i seguint totes les mesures indicades
per les autoritats sanitàries, l’assemblea es va fer a la pista
poliesportivaamb l’assistència de més de seixanta socis i sòcies de l’entitat.
Durant l’assemblea es van presentar per primera vegada
els nous membres de la Junta Directiva i es van exposar els
temes més rellevants que s’estan treballant actualment.
També es va aprovar la proposta d’executar la següent fase
del projecte d’actuació global de l’Ateneu, que consisteix en
la ignifugació d’encavallades, substitució del cel ras i millora
de la instal·lació elèctrica de la sala d’actes. Per això, amb la
col·laboració d’un grup de sòcies i socis s’ha realitzat l’extracció de l’antic cel ras de plaques de fusta que havia fet en
Cisco, antic fuster de Pago, de manera que es pugui procedir
amb les accions d’ignifugació i millora corresponents.

Imatge de l’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Ordalenc

la brigada municipal, es van recollir prop de 400 kg de deixalles principalment entre les zones del Collet i la ceràmica.

A més, recentment l’Ateneu Ordalenc s’ha adherit al projecte
“Let’s clean up Europe”, promogut a Ordal per l’Escola Montcau i que consisteix a tenir cura de l’entorn natural. Per això,
el passat dissabte 8 de maig es va organitzar una jornada de
recollida de deixalles als boscos d’Ordal que va tenir molt
bona rebuda per part de les persones que hi van participar.
Gràcies a la dedicació dels socis i sòcies i la col·laboració de

Des de l’Ateneu Ordalenc volem agrair la col·laboració dels
socis i sòcies de l’entitat i volem animar totes les persones de
Subirats a participar de les activitats que ja estem preparant
per gaudir d’aquest estiu que tot just comença.
Informació facilitada per l’Ateneu Ordalenc

D’un trist novembre a Sant Jordi
Des de “La Casa de família El Cenacle” ens adrecem a vostès per
transmetre’ls les nostres vivències i per exposar-los, un cop més,
com amb el treball de totes, pretenem garantir dos pilars fonamentals de la vida humana:

Al Cenacle seguim endavant, convençuts que som una entitat petita i
humil, però forta que pot dir orgullosa que sempre és al costat dels avis
i les àvies que hi viuen. Perquè així
ho va pensar el nostre president fundador, Mn. Josep Raventós, i perquè
les persones que hi treballem pretenem, com els dèiem, donar el millor
de nosaltres per a les persones que
viuen al Cenacle. Hem patit i hem lluitat totes, hem aixecat
de nou el cap i mirem al futur amb il·lusió i amb la saviesa
que donen els mals moments.

- El dret de tota persona a gaudir
d’un lleure i un envelliment actiu.
- El dret a la salut.
Ja saben que El Cenacle va patir
un brot de Covid a finals del novembre de 2020. Un brot greu
que gràcies a un esforç enorme de tot el personal va ser
contingut, a diferència d’altres residències de tot el país.
L’actitud dels professionals, dels residents i les famílies va
ser heroica, i el patiment va ser terrible.

Els residents ens diuen cada dia que estan a gust al Cenacle, que estan contents, que fan coses, que mengen molt bé,
que el nostre equip els atén amb delicadesa, professionalitat i amor. És per totes aquestes raons que el Cenacle és una
residència tan especial, tan viva i tan bonica. El fet de ser una
entitat que és una fundació potser fa que mirem les persones grans amb tot l’amor, i no com un objecte de lucre... Són
coses de la primavera, del Cenacle i de Sant Jordi.

Ja han passat molts mesos d’aquells fets, i tot l’esforç del
Cenacle és que no haguem de repetir una experiència tan
dura. Ja ho va dir el president de Xile, Salvador Allende: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán impedir la primavera”.
I és per tot plegat que aquest Sant Jordi atípic a causa
d’aquesta pandèmia s’ha celebrat al Cenacle de manera
molt prudent i seguint totes les mesures contra la Covid,
però alhora s’ha celebrat de manera intensa. Seguim en

Informació facilitada per l’equip de
“La Casa de Família El Cenacle”
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plena primavera, celebrant una festa
molt nostra, molt del país, que sempre ha expressat l’amor a la cultura i
l’amor a la vida que ha caracteritzat
sempre el poble de Catalunya.

Racó de les entitats
Centenari Coral Art i Germanor de Lavern, maig 2021

Coral Infantil El Serral de Lavern, Cor Soleia i Coral Art i Germanor de Lavern

Aquest any es commemora el centenari de la Coral de Lavern “Art i Germanor”, que es va crear el 30 de maig de
1921. Inicialment, els cantaires sortien sobretot per cantar caramelles i estaven molt vinculats a les associacions
de pagesos, que s’ajudaven els uns als altres quan algun
dels seus membres estava malalt. Sovint, la gent pagava als
cantaires amb ous. Als anys 80 i 90 es va fer molt activa, ja
que van dur a terme nombroses excursions i trobades de
caramellaires. Des de l’any 2010, la coral infantil el Serral,

i des del 2015 el cor Soleia, continuen amb la tradició de
cant coral a Lavern. Fa 2 anys, per celebrar el centenari de
l’Ateneu Agrícola de Lavern, es va a tornar a reunir part de
la coral Art i Germanor. Enguany volem tornar a trobar-nos
per celebrar els 100 anys de la coral en algun acte de la
Festa Major de Lavern. T’hi esperem!
Informació facilitada per les
corals de Lavern
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Celebració de la diada de Sant Jordi
a la Residència Fontsanta
Fem el vermut i el dinar de germanor al pati
El passat 23 d’abril, la Covid-19 no ens va permetre assistir
a la fira de Sant Jordi, a la qual habitualment anàvem, però
durant el matí vam realitzar un vermut a la zona exterior
de la residència aprofitant el bon dia que feia. Seguidament
vam fer el dinar de la diada, en un espai ambientat i decorat
per l’ocasió. La Covid-19 ens ha privat de moltes de les coses
que habitualment podíem realitzar, però intentem vetllar
pel benestar dels nostres residents tot portant una vida al
més normalitzada possible, sense oblidar-nos d’adoptar les
mesures de seguretat adequades per a garantir el dret a la
seva salut.
Tot i les restriccions establertes per la pandèmia, els usuaris
van poder gaudir d’una estona agradable. A més, gràcies a
l’Ajuntament de Subirats va ser rodona, ja que ens van regalar roses per a repartir a cada un dels nostres residents,
els quals es van mostrar molt contents i agraïts pel detall.

Com que la Covid-19 ens limita a nivell organitzatiu, es va
acordar fer l’obra de teatre en els dos grups de convivència
que tenim, i així tots van poder gaudir de la funció. És important per als nostres residents formar part de les festes i
tradicions, sentint-se partícips d’aquestes i, per part nostra,
ajudar-los a tenir un dia a dia més gratificant.

Representem la llegenda de Sant Jordi
Aquesta és una festa que tenen molt present tots els residents i per això ens agrada celebrar-la i mantenir les tradicions. Per aquesta raó, al llarg de la tarda es va fer la representació de la llegenda amb l’ajut i col·laboració de totes les
persones que viuen en la residència.

Informació facilitada per la Residència Fontsanta
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Commemoració dels 10 anys del centre
d’estudis de Subirats. 2011-2021
Els proppassats dies 9, 10, 11 i 25 d’abril es van celebrar els
deu anys de la constitució del Centre d’Estudis de Subirats,
CESUB.
La commemoració ha comptat amb una sèrie d’actes que
volien, alhora, recordar l’efemèride i continuar avançant
amb la tasca que duu a terme el CESUB. El divendres dia 9,
a l’Ateneu Agrícola de Lavern, es va projectar un vídeo i es
va presentar una exposició que resumeix els deu anys d’activitats. La conferència de l’historiador Ramon Arnabat va
recordar el 90è aniversari de la proclamació de la II República fent atenció a les repercussions que va tenir al Penedès
i a Subirats. 30 cadires es van ocupar per dur a terme el
primer acte presencial des de març de l’any passat.
Dissabte al mati, amb l’assistència de 70 persones, es va
recórrer per primer cop la nova ruta de Pedra Seca de Subirats (la sisena); un itinerari que permet contemplar diversos
marges i algunes barraques a prop de Can Sala (el Pago).
El recorregut acabà amb la inauguració de la construcció
MARGES, realitzada amb pedres de l’entorn immediat, per
l’artista Víctor Mata, artífex del moviment LandArt (art de
la terra). Una construcció ben arrelada a un entorn de vinyes, pedra i bosc, que ha de perdurar com a fruit i record
dels deu anys del CESUB. El grup de dansa FRISOS va actuar
enmig d’aquest paisatge tan penedesenc.

La commemoració de l’aniversari va acabar el dia 25, diumenge, a les 12, a la pista poliesportiva d’Ordal, amb la
presentaciódel llibre GOTIMS, editat per l’Ajuntament de
Subirats. Un recull de relats curts escrits per persones del
CESUB. Alumnes de l’Escola Montcau van llegir-ne alguns
que feien referència a Ordal. La presentació va estar acompanyada pel duet NIU, que va interpretar unes quantes
cançons i va animar a ballar-les; hi va haver qui va acceptar
el suggeriment. Més de 100 persones es van aplegar a la
pista i algunes, en acabar, van seguir la projecció del vídeo
dels 10 anys dins la sala de l’Ateneu.

Diumenge, al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal va tenir
lloc un acte institucional amb la presència de totes les
persones que integren o han integrat la Junta del Centre
d’Estudis, al llarg dels deu anys d’existència, així com collaboradors externs que van ajudar a la seva creació. El president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’alcalde de Subirats van cloure els parlaments.
La Fera Ferotge va actuar interpretant cançons de l’enyorat
Ovidi Montllor, i unes ampolles de cava commemoratives
van animar l’acte. L’aforament del local va permetre la presència de més de 60 persones en alguns moments.

En conjunt ha estat una celebració festiva, com correspon a
tot aniversari, i un pas més en la línia d’actuació del Centre
d’Estudis, la defensa del patrimoni de Subirats en tots els
seus aspectes: la història, la seva gent i la seva riquesa material i immaterial. El CESUB intenta descentralitzar els seus
actes per arribar als molts racons del municipi més extens
de l’Alt Penedès, amb el suport actiu de socis i sòcies: qui
vulgui s’hi pot afiliar i així poder augmentar les actuacions.
Informació facilitada pel Centre
d’Estudis de Subirats (CESuB)

El passat 24 d’abril l’AMPA Subirats de l’Escola de Lavern
va organitzar la PRIMERA EDICIÓ DE LA FESTA SOLIDÀRIA.
La finalitat de la festa era recaptar diners per investigar la
cura i el tractament del càncer infantil, promogut per l’hospital de Sant Joan de Déu.
Al pati de l’escola hi havia una exposició en la qual es podien veure les més de 70 manualitats de Sant Jordi creades
pels alumnes de l’escola conjuntament amb les seves famílies distribuïdes en tres categories: roses, dracs i llegenda.
A continuació se’ls donava un detallet a les famílies participants.

La festa va ser un èxit tant per la participació de les famílies
com per l’import recaptat, que va ser de 729,62 euros.
Volem agrair a totes les persones que van fer possible que
la festa fos un èxit.

Un cop visitada l’exposició s’accedia a la xocolatada i a les
parades tant de llibres com de roses de sabó. Els beneficis
van anar a parar íntegrament a l’hospital Sant Joan de Déu.

Informació facilitada per l’AmPA Subirats de Lavern
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Primera festa solidària
a l’Escola de Lavern

Ple municipal
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 ORdInÀRIA CELEBRAdA EL 3 dE mARÇ
dE 2021

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC DE
SUBIRATS PER A LA NO INDUSTRIALITZACIÓ I DEGRADACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LA
INSTAL•LACIÓ DE PLANTES FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS A LA COMARCA.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 27 DE GENER DE 2021.
Les actes son aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.
2.- APROVAR L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS, EN ATENCIÓ A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTEN APS-CUP-AMUNT I ERC EN SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per CINC VOTS A FAVOR, manifestats pels grups APS-CUP-AMUT I ERC-AM, CINC ABSTENCIONS manifestades pel grup JUNTS PER SUBIRATS i UN EN
CONTRA manifestat pel grup PSC-CP.

3.- RESOLDRE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SUBIRATS, CANVI DE
TRAÇAT DE CAMÍ PÚBLIC A LA ZONA DE EL SOT, EN L’ÀMBIT
DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 5 I 7.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA APS-CUP-AMUNT EN SUPORT
ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS
AL PERTÚS.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM i APS-CUPAMUNT i UNA ABSTENCIÓ manifestada pel grup el PSC-CP

4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC I JUNTS PER SUBIRATS DE
SUPORT L’AMNISTIA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per DEU VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de JUNTS PER SUBIRATS, ERC-AM i APSCUP-AMUNT i UNA ABSTENCIÓ manifestada pel grup PSC

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL
NÚM. 1/2021 FINS ALS NÚM. 52/2021 AMBDÓS INCLOSOS,
DEL LLIBRE TELEMÀTIC.
Tots els regidors es donen per assabentats

PLE MuNICIPAL

5.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC, JUNTS PER SUBIRATS I PSC
PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE
LES DONES
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a
votació, i la mateixa s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS
GRUPS.

A partir del mes de maig,
les sessions del
Ple Municipal tornen a
ser presencials.
Les sessions del Ple Municipal són públiques i
se celebren a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Subirats.
Les convocatòries es comuniquen a través de les xarxes socials.
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• S’ha realitzat la transformació digital a l’ajuntament per
oferir un servei més proper al ciutadà i de més qualitat.

Aquest mes de maig escompleixen dos anys de les últimes
eleccions municipals. Som, per tant, a mig mandat. Un
mandat que ha estat trasbalsat per la pandèmia mundial
del SARS-CoV-2, que ha trastocat transversalment totes les
nostres vides i la nostra manera d’entendre el món. Des
d’aquí volem dedicar un record a totes les persones del municipi que ens han deixat per aquesta causa i fer-ho extensiu a tothom, ja que els comiats no han pogut ser iguals que
els d’altres traspassos. Afegir en un moment tan dolorós
del comiat d’un ésser estimat el fet de no poder acompanyar-lo fa que el dol sigui molt complicat, i com a éssers socials i hereus de la nostra cultura, no hi estem acostumats.

S’han pogut realitzar molts projectes que portàvem al nostre programa, al qual majoritàriament ens vau donar confiança:
Mantenim el nostre pacte amb tots els veïns i veïnes per
avançar i minimitzar les mancances característiques del
nostre municipi per la seva extensió i dispersió. I des d’aquí
us tornem a fer una crida a tots vosaltres perquè ens feu
arribar les vostres inquietuds. Ens vau donar la vostra confiança i creiem fermament que la nostra gestió ha d’estar
avalada per tots vosaltres.

Malgrat tot, a Junts per Subirats no ens hem aturat, sinó al
contrari. Hem seguit tirant endavant molts dels compromisos que vàrem agafar just ara fa dos anys amb tots els veïns
i veïnes de Subirats:

D’altra banda, ens alegrem que per fi, després de moltes
negociacions, tenim ja un govern de pacte a la Generalitat
entre les tres formacions independentistes que ens ha de
donar estabilitat com a país i que ha d’ajudar els municipis
a renéixer i a aportar tant finançament com noves idees
per poder sortir d’aquest moment de crisi. És essencial un
govern fort i cohesionat per a la gestió de les ajudes que
vindran de la UE i que seran fonamentals per canalitzar i
estructurar un nou model en el teixit empresarial i social.

• S’ha posat en funcionament el carril bici i de vianants
entre l’estació de Lavern i Sant Pau d’Ordal.
• S’han finalitzat les obres de la rotonda de Lavern, amb el
vial d’accés a l’estació i millora de l’entorn.
• Hem finalitzat les obres de la travessera de Sant Pau d’Ordal.

Un nou model que aposti pels canvis necessaris perquè
el nostre país torni a ser exemple a tots els nivells, sense
oblidar-se de la consecució d’un referèndum. Mantenim el
nostre compromís amb tots els presos polítics i exiliats. Des
d’aquí, una vegada més, demanem la seva amnistia i el retorn a Catalunya. Més política i menys judicis; més diàleg i
menys repressió. El conflicte és l’iceberg d’un malestar que
dura molts anys (més aviat, segles), i a l’altra banda sempre
trobem un interlocutor que utilitza les armes o utilitza la
por i les represàlies; mai el diàleg, la comunicació i l’empatia. Així és molt difícil avançar com a nació. Esperàvem
més espai per a la comunicació amb el PSOE i el seu govern
de coalició, però constatem el seu desinterès per Catalunya
cada vegada més.

• S’han iniciat les obres d’arranjament de la travessera urbana de Can Cartró.
• S’ha escollit la proposta guanyadora de reordenació de
la Zona Esportiva d’Ordal, que permetrà una solució a les
deficiències que fa tants anys que arrosseguem.
• S’està finalitzant la redacció del projecte d’urbanització de
Casablanca-Sud.
• Destinarem més de 110.000€ per canviar d’enllumenat a
led, dins un projecte europeu.
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• Hem dotat econòmicament la portada d’aigües dels Casots a Torre-Ramona passant pel Castell, una obra imprescindible per tenir tot el municipi connectat en xarxa.
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Rotació de les educadores de les llars d’infants
L’equip de govern, amb el regidor d’Ensenyament al capdavant, ja fa un parell d’anys va establir un criteri de rotació de
les educadores entre les llars de Sant Pau, Ordal i Lavern.
El criteri, segons se’ns ha informat, respon a necessitats
d’organització i cobriment de baixes i a la necessitat que la
majoria de les educadores coneguin la realitat de les altres
llars i s’enriqueixin professionalment.

Camps solars. Així no!
Un dels reptes que tenim com a societat és la transició
energètica per tal de fer front a l’emergència climàtica. Però
el nou model cal que es faci d’acord amb el territori i amb
l’entorn paisatgístic, preservant el terreny agrícola i la vinya
del Penedès.
La producció de les energies renovables és part del nostre
present i un element central del nostre futur, però cal que
aquest canvi de model energètic representi un guany per la
ciutadania i per al territori. I això passa per la defensa d’un
model de proximitat a la demanda energètica, descentralitzat i democràtic, que potenciï l’autoproducció energètica
al nostre municipi i que no malmeti les zones agrícoles i
agroforestals de gran valor paisatgístic i ecològic.

És un criteri, i com tots els criteris, tan sols és una norma
o regla subjectiva que s’estableix per poder prendre una
determinació. El problema dels criteris és que, en el millor
dels casos, tan sols són una opinió, un judici que es fa sobre
una situació determinada.
I en aquest cas, es fa un judici o s’estableix un criteri basat en
l’organització general de les llars, en la necessitat concreta
d’una de les llars o bé en la disposició de les professionals,
aspectes tots vinculats als recursos humans, talment com
si d’una empresa estiguéssim parlant. No podem introduir
criteris pensant que l’Ajuntament és una empresa, ja que
les llars són un servei municipal i, a més, estem parlant d’un
entorn rural on cal “cuidar” els vincles i basar aquests criteris en les persones que utilitzen aquests serveis.

En aquest context s’estan proposant diferents projectes de
plantes fotovoltaiques (camps solars) i grans parcs eòlics al
Penedès. Uns projectes amb un mínim de 53 ha cadascun
i que deixen sense marge de maniobra els ajuntaments, ja
que no en tenim coneixement fins que són ja en el període
d’aŀlegacions. Aquesta situació ve provocada per un decret
signat per l’exconseller de Territori, Damià Calvet, de Junts
per Catalunya, i que obria la porta a les grans empreses
perquè poguessin instaŀlar-se sense massa marge d’actuació dels municipis.

GRuPS MuNICIPALS

Des d’ERC Subirats pensem que cal un criteri basat en les
necessitats dels infants i les seves famílies. Cal valorar la
importància dels vincles que s’estableixen amb les educadores en aquesta etapa clau dels 0 als 3 anys. Les educadores, en aquest moment vital, es converteixen en part de
la ‘família’ del nen i la nena. Un altre dels aspectes de la
tasca de les professionals és el de mantenir una relació periòdica amb els familiars, compartint informació sobre el
desenvolupament dels seus fills/es a l’aula, i la rotació de
les educadores no afavoreix la seguretat i la confiança que
genera saber que l’any vinent aquella professional tornarà
a atendre, cuidar i educar el seu fill/a.

A Subirats, tots els grups municipals estem d’acord en la
necessitat d’avançar-nos i fer un acord de Ple oposant-nos
als projectes que es vulguin fer en sòl d’alt valor agrícola i
de protecció especial. Alhora, es proposaran altres emplaçaments amb menys impacte mediambiental, com utilitzar
els sostres de les naus industrials dels polígons, la mitgera
de l’autopista o petits parcs de fins a 5 ha.
ERC, en el seu acord de govern amb la CUP, proposa a nivell nacional una moratòria d’aquests grans projectes, un
canvi en el decret actual i un blindatge de la participació
municipal. No tenim cap dubte que el nou govern republicà, encapçalat per Pere Aragonès, podrà redreçar aquesta
situació preservant que grans empreses puguin malmetre
el nostre territori, i celebrem que tot el consistori a Subirats
tingui clar que estem d’acord amb les energies renovables,
però no pas d’aquesta manera.

Mantenir els equips de professionals uns quants anys a la
mateixa llar també afavoreix un coneixement mutu, una
cohesió més gran i un augment de la confiança de les famílies. Entenem que el treball és fonamentalment en equip i
aquest aspecte millora si hi ha una major estabilitat entre
els equips de treball. La rotació dels professionals genera
més divergències en els equips i més dificultat d’implantar
el projecte educatiu, ja que cada any s’ha de començar de
zero. Creiem que els criteris s’han de consensuar i, pel que
sembla, es vol seguir amb aquest criteri amb l’oposició de
la majoria de les educadores i el malestar de les famílies.
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T’imagines una parc fotovoltaic com aquest?

de forma telemàtica, vam traslladar aquesta necessitat a
la Regidoria d’Organització i Administració Electrònica que
l’Ajuntament de Subirats pogués ser oficina de registre, i
després de la formació del personal, es podrà oferir a partir
d’aquest mes de juny. Fins ara calia anar al Consell Comarcal a Vilafranca. Amb això volem posar de relleu la importància que tenim totes de fer arribar les necessitats a l’Ajuntament, sobretot en temes que entenem que beneficien el
conjunt. En aquest cas s’ha pogut oferir un nou servei. En
altres, com el tema de l’atenció telefònica als consultoris,
que correspon a la Regidoria de Salut, seguim encallats i
sense massa voluntat de resoldre-ho, en el sentit que vam
manifestar en l’anterior butlletí.

Fins a data d’avui no tenim constància que hi hagi cap parc
eòlic o fotovoltaic previst a Subirats, però aquesta imatge
no seria una exageració, i projectes com aquest s’estan
soŀlicitant a municipis de moltes comarques interiors, incloent-hi el Penedès.
Un decret llei aprovat al Parlament, al qual la CUP va votar
en contra, ha donat via lliure a la liberalització total de les
renovables i a l’especulació, aprofitant els minsos beneficis
que genera l’activitat agrícola i l’estructura de propietat del
sòl rústic (en molts casos, en mans de propietaris aliens a
la producció agrària).
La voràgine de parcs fotovoltaics i parcs eòlics no és exclusiva dels Països Catalans, sinó que es dona a tota la
Península. Després de dècades de no actuar, i fins i tot de
penalitzar les iniciatives d’autoconsum i comunitària. A més
a més, agafa el govern amb un Pla de l’Energia obsolet i
sense tenir-ne un de definit que pugui regular i controlar
fons d’inversió i empreses que busquen màxima rendibilitat en el més pur capitalisme extractiu.

Si algú ho recorda, la CUP-Guanyem va posar sobre la
taula per la investidura del nou president de la Generalitat
la Renda Bàsica Universal, la fi de la subvenció a l’escola
concertada i privada, la crisi de l’habitatge, un protocol per
frenar desnonaments, per fer front al racisme, la suspensió dels projectils de foam i un canvi de model d’ordre públic, un termini de dos anys per acabar amb la comèdia de
la taula de diàleg, un gir a l’esquerra reforçant polítiques
socials i recuperant la sobirania sobre béns essencials i la
banca, etc. Temes que han quedat eclipsats pel joc de cadires i els moviments tàctics que hem viscut aquests darrers
mesos en un nou serial de la política parlamentària catalunyesca que només contribueix a posar més distància entre
els partits polítics i la ciutadania.

Davant d’aquest fet, vam demanar de seguida abordar
aquest tema amb la resta de partits per mirar de prendre
mesures per frenar possibles projectes i tenir temps de
posar mesures a nivell de normativa i planejament. També
l’acord de govern entre ERC i CUP al Parlament preveu una
moratòria per impedir aquests macroprojectes, sense que
això vagi en detriment d’instaŀlacions d’autoconsum o comunitats energètiques locals que estan en sintonia amb un
model sostenible i de sobirania popular. No obstant, Territori seguirà en mans de Junts, que junt amb PDeCAT van
promoure aquest decret liberalitzador tan nefast.

Des de la CUP sempre hem defensat que els acords han de
ser basant-se en programes, accions polítiques concretes
i transparents, polítiques que posin la vida al centre i que
reverteixin la creixent exclusió social que vivim a casa nostra i al món.

CERTIFICAT DIGITAL IdCat.
Recollint la demanda que hi havia per poder fer el certificat digital que permet fer diferents tràmits administratius
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GRUPS MUNICIPALS

PROGRAMA O CADIRES?

Grups municipals

Arriba la nova normalitat. I ara què?
Aquesta pandèmia ha suposat un canvi radical a les nostres
vides. No descobrim res si diem que el nostre paradigma de
societat i de relacions socials s’ha vist alterat per complet al
llarg dels darrers quinze mesos. La incertesa constant és ja
quelcom amb què, segurament, ens haurem d’acostumar
i aprendre a viure. Les conseqüències socials, sanitàries i
econòmiques són per tots conegudes i, malauradament,
properes.

mai perdonarà a qui davant d’aquesta delicada situació decideixi hissar banderes o verbalitzar eslògans partidistes.
I no ho faran, i no ho farem, perquè la unitat que aquesta
terrible situació ha forjat entre tots els ciutadans i ciutadanes no serà destruïda per aquells qui volen aprofitar el mal
de tots per a treure rèdit de partit. I és que la vacuna política
és el consens. Abandonar les trinxeres de l’odi i començar
a teixir aliances que permetin a les administracions afrontar amb més determinació i contundència els reptes que
ens venen. El nostre govern municipal segueix amb la mà
estesa, i així ho farem fins al darrer dia. Perquè només amb
consens i unitat serem capaços de dotar-nos d’una resposta forta, contundent i real que ens ajudi a seguir conservant
i reforçant el nostre projecte de municipi. Entre acusacions,
ens perdrem. Però junts, segur que guanyarem.

I vers això, les institucions i administracions del país hem de
donar una solució unitària i àmplia que ens permeti donar
resposta als grans reptes que haurem d’afrontar com a societat en el propers anys. Els ajuntaments hem sigut, som
i hem de seguir sent la pedra angular dels projectes que
ens venen. Haurem de teixir consensos amplis que aglutinin i representin gran part de les veïnes i veïns del municipi. Necessitem reactivar els nostres comerços i ajudar els
nostres treballadors, i fer-ho sense deixar ningú pel camí.
Parlem d’una reactivació econòmica i social que ha d’anar
de la mà per tornar a posar en marxa el nostre teixit productiu, i que ho ha de fer abordant les necessitats reals dels
nostres conciutadans. Estem, segurament, davant el repte
més important que haurem d’afrontar al llarg de la propera
dècada, i el més important de la nostra generació. I davant
d’això només tenim una opció: sumar. Des del govern municipal, des de l’oposició, des de les nostres cases, des de
les empreses, des dels nostres grups socials... sumar per
construir entre totes i tots aquest gran pacte del qual ens
hem de dotar per pal·liar els efectes econòmics devastadors d’aquesta crisi que alguns ja auguren i que comencem
a tenir coneixement dels seus primers efectes.

Des de l’Ajuntament ja hem posat la nostra primera pedra
en el camí de la recuperació. Tanquem l’exercici 2020 amb
un romanent de tresoreria de 272.000 €. Gràcies principalment a la màxima prudència que vam introduir a meitat
d’exercici i la posterior responsabilitat en la despesa. No
perdrem el temps a enaltir la importància de tancar en positiu els exercicis. Però sí que destacarem l’important impacte que aquesta quantitat té sobre el pressupost de l’exercici
actual. Aquests diners s’incorporen al pressupost municipal
i suposen una nova i important font de finançament per
continuar endavant amb els projectes que teníem sobre
la taula i afrontar els nous reptes que ens depara aquesta
nova normalitat. Quins són aquests reptes? Són tres:
Vèncer el virus, reactivar i transformar la nostra economia i
no deixar ningú enrere. A aconseguir aquests objectius ens
hi deixarem la pell des de ja mateix.

GRuPS MuNICIPALS

Aquesta unitat de força no ha de ser un caprici, ni tampoc
un esforç cosmètic de cara a la galeria. Aquesta unió ha de
ser l’eix sobre el qual giri tota acció política. La ciutadania
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A continuació detallem les properes activitats previstes, sempre condicionades a l’evolució de la pandèmia per
la Covid-19 i les mesures vigents en matèria de salut pública.

Caps de setmana de juny, juliol i agost

Mercat del Préssec d’Ordal, a la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal

JUNY
13

Inauguració virtual del 16è
Mercat del Préssec d’Ordal

JULIOL / AGOST
2, 3 i 4

Festa Major de Can Batista
XVIII Festival Música a les vinyes. Actuació de Carola Ortiz,
que portarà a l’escenari la proposta musical “Pecata Beata”.
Torre-ramona

25

XVIII Festival Música a les vinyes. Actuació del pianista Ignasi Terraza i la veu de Pepa
Niebla amb l’espectacle “En la
orilla del mundo”.

Presentació del XVIII Festival
Música a les vinyes. Actuació
de Mario Mas, que presentarà
“Recital del solstici d’estiu”. Celler Eudald Massana Noya

26

21.30 h – FESTIVAL EVA: Piero
Pesce & Trio - Tarantel·la. Festa
taranta. Plaça del Cafè de Lavern

11

Diada Nacional de Catalunya

17

18

19 h – FESTIVAL EVA: Sherezade Bardají - Allà on viuen els
monstres. Narració familiar
i ombres. Centre Agrícola de
Sant Pau d’Ordal

SETEMBRE

24

23, 24 i 25

Festa Major de la urbanització
Can Rossell

Del 30 juliol al 2 agost
Festa Major d’Ordal

25, 26 i 27

Festa Major de Lavern
Us recordem que totes les activitats que organitza tant l’Ajuntament de Subirats com les diferents entitats del
municipi es poden consultar a l’agenda cultural del web municipal:
www.subirats.cat/agenda-activitats-de-subirats
Per estar informats de les activitats que s’organitzen al Penedès podeu consultar el web:
www.penedescultura.cat/agenda.
També us animem a subscriure-us al butlletí setmanal per rebre l’oferta d’activitats culturals
per correu electrònic.

agenda cultural
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TotSubirats

L’entrevista

Antoni Casanovas i Brugal
“Érem cinc germans: tres nois i dues noies,
una de les quals morí de ben petita. Soc el
gran dels quatre germans. Sempre he viscut a la casa on vaig néixer. De petit, anava
a l’escola de Can Batista, amb els nens i les
nenes de les masies del voltant, i després
als hermanos de Sant Sadurní, ara Escola
Sant Josep. A l’acabar els estudis em vaig
posar a fer de pagès amb el pare i l’avi.
Aleshores treballàvem la terra amb cavall;
va ser més endavant que vam comprar un
tractor.”
Ens explica que durant dos mesos coincidiren
quatre generacions d’Antonios a la casa: l’avi,
el pare, ell i el seu fill gran.
“Després de fer la mili com a voluntari, i durant dos anys, començà una època que, gràcies al pare i a la mare, que em van deixar
fer i no em van tallar mai les ales, m’ha portat fins a avui, amb tot el camí recorregut.”
La JAC
“Vaig conèixer el mossèn Frederic, de la parròquia de Sant Pau. Ell estava molt implicat
en una organització que es deia Joventut
Agrícola Catòlica (JAC). Tota la meva trajectòria, tota la meva història i la dèria de treballar per als altres i per al país té el seu origen aquí, en l’aprenentatge dins d’aquesta
organització. En vaig arribar a ser el responsable comarcal. Les reunions les fèiem a les
rectories dels pobles, primer separats els
nois de les noies però després ja les vam fer
conjuntes. Del municipi, les encarregades
de les noies eren la Dolors Escofet i la Maria
Puig. Recordo que hi va haver una concentració d’aquesta organització de tot Europa
a Alemanya, era l’any 63. Érem unes vint-icinc mil persones, entre nois i noies. De Catalunya, hi va anar un autocar; del Penedès,
dues persones: el Josep Maria Olivella i jo.
Al setembre del 69, collint raïms, morí el
pare en un accident de tractor, i a l’octubre
em va sortir una llaga a l’estómac que em va
fer estar un parell d’anys fent molta bondat
i prenent-me les coses amb tranquil•litat.
Em vaig recuperar molt bé.”
Mentre, el teixit social es començava a moure
molt després del 75.
“La Unió de Pagesos sorgí cap al 1976 i hi
vaig estar fins que, a l’exercici següent, vaig
entrar a la junta de la cooperativa de Covides. Al segon any n’era vicepresident i l’any
següent, i fins al 82, el president, càrrec que
es repetí del 2002 al 2009.
En la primera etapa de president de Covides, em nomenaren representant de les

cooperatives vinícoles de Barcelona i
havia d’anar un cop al mes a Madrid.
L ‘afiliació a Convergència va ser l’any 1977,
i des del 1978 fins al 2000 vaig ser al Consell
Nacional. D’aquests anys, quatre a l’executiva del partit.”
L’ Ajuntament
“Eren les primeres eleccions democràtiques, l’any 79. Les guanyàrem i vaig entrar
de regidor a l’Ajuntament de Subirats amb
el grup Alternativa Municipal per Subirats.
Hi vam entrar el Jan, que era l’alcalde, el
Lluís Ràfols, el Rafael Hernández, el Miquel
Cols, el Joan Pi i jo. Després, i durant tres
legislatures més, em vaig tornar a presentar i vaig ser alcalde, en la primera amb la
mateixa gent i el mateix nom i les següents
amb altres equips i amb el nom de Convergència i Unió.
De la feina feta en aquesta etapa, en destaco la portada d’aigua als pobles, i la creació
de la ZER, amb la reactivació de les escoles
del municipi: la de Lavern, Sant Pau i Ordal.
Vull subratllar el paper de la Montse Ibáñez
i del Serafí en el tema escolar.”
Especialista en cooperativisme agrari
A principi dels anys vuitanta, un grup de persones va creure en la necessitat d’articular una
entitat que conferís representació i defensa a
l’històric moviment cooperatiu agrari català.
“Encara hi havia establert tot el sistema cooperatiu franquista (les UTECO i les UNACO)
i la Generalitat va convocar les cooperatives
més importants per proposar-nos de treballar per canviar el sistema que hi havia fins
aleshores dins les organitzacions agràries
en els diferents sectors. Vaig ser a la comissió gestora mentre es gestava la creació de
la Federació. En vaig ser el president i, un
cop constituïda formalment, el 1983, i fins al
1990, vaig ser el president de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Aleshores a Madrid governava el PSOE i ens
trucà el director general del moment per
tenir-hi una reunió amb les cooperatives
importants d’Espanya, també per canviar
el model agrari relacionat amb els diferents sectors que el conformaven, ja que
fins llavors encara era el model franquista
establert a tot l’Estat; jo hi anava en representació de la Federació. Allà la proposta
va ser que agafés la coordinació de la comissió gestora de la Confederació de les
Cooperatives Agràries d’Espanya durant
un parell d’anys per treballar conjuntament
i reformar les organitzacions territorials.”

Va néixer a la masia Ca l’Antonet de Lavern, Subirats, fa vuitanta anys. Està casat amb l’Esperança Sans Rotllant i és pare
de l’Antoni, el Jordi i la Montserrat. Entre tots dos tenen nou
nets: la Berta, l’Àlex, la Laia,
l’Oriol, l’ Abril, la Maria, el Joan,
el Luciano i el Nil.
Durant dues legislatures va ser diputat, elegit a les eleccions generals espanyoles del
1986 al 1993, per CiU, per la província de Barcelona. Era vocal de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca del Congrés dels Diputats i
secretari de la Comissió de Peticions.
El 1982 fou nomenat president del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen
Penedès, càrrec que va ocupar durant una
legislatura i mitja.
Des de l’any 1987 i fins al 1990, també era representant de la Confederació de les Cooperatives Agràries d’Espanya a Brussel·
les.
“En tota aquesta trajectòria he comptat
sempre amb l’ajut de l’Esperança, que ha
estat fonamental en la realització i consecució de tot els projectes.
Tot plegat, m’ha obligat a viatjar molt, he
conegut vint-i-dos països i totes les autonomies d’Espanya, ja que treballàvem conjuntament per canviar el model cooperatiu
establert. De tota la tasca que he anat fent
per als altres, tant per als veïns de Subirats
com per als pagesos en general, n’estic
molt orgullós, especialment d’haver pogut
participar en la consolidació del cooperativisme agrari arreu”.

