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Dades d’interès

MUNICIPI

Emergències _________________________________ 112
Ajuntament __________________________________ 938 993 011
Avaries Aigües________________________________ 900 878 583
Cementiri d’Ordal ____________________________ 654 783 832
Parròquia d’Ordal ____________________________ 659 480 467
Cementiri de Lavern__________________________ 671 580 119
Parròquia de Lavern _________________________ 938 910 265
Consultori Mèdic d’Ordal _____________________ 938 179 086
Consultori Mèdic de Sant Pau ________________ 938 993 361
Consultori Mèdic de Lavern __________________ 938 994 267
Farmàcia d’Ordal _____________________________ 938 179 107
Farmàcia de Sant Pau ________________________ 938 993 003
Oficina de Turisme de Subirats _______________ 938 993 499
Residència Castell de Subirats ________________ 937 431 040
Residència El Cenacle (Ordal) _________________ 938 179 028

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

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

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

COMARCA

Consell Comarcal de l’Alt Penedès ____________ 938 900 000
Bombers de Vilafranca _______________________ 938 922 080
CAP Alt Penedès ______________________________ 938 915 400
Creu Roja de Vilafranca ______________________ 938 915 300
Delegació d’Hisenda de Vilafranca____________ 938 923 112
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès ___________ 938 180 440
ITV de vehicles agrícoles______________________ 977 393 715
ITV de Vilafranca _____________________________ 938 923 311
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní _________ 936 570 050
Mossos d’Esquadra de Vilafranca ____________ 936 570 010
Registre Civil de Vilafranca ___________________ 938 199 222
Registre de la Propietat ______________________ 938 172 845

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
AjunTAmEnT
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dissabte de 9 a 13h (visites concertades i registre)

SERVEIS SOCIALS
(cal concertar visita prèvia trucant al 93 899 30 11)
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.

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

CASSA (OfICInA A L’AjunTAmEnT dE SuBIRATS)
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

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

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

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

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

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

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

Pots demanar cita a subirats.cat/cita-regidors
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EDITORIAL

Benvolguts veïns i veïnes,

Hem passat l’estiu i ens preparem per a la 
tardor esperançats a retrobar la norma-
litat; aquest estiu va començar molt bé i 
semblava que a partir de les dades que 
es donaven de la Covid, i de l’aixecament 
de les restriccions per Sant Joan, tot ani-
ria bé. Després vàrem veure com ha estat 
molt més dur i restrictiu que l’any passat, 
tot i que a l’estar conscienciats, crec que la 
ciutadania ha actuat en molts casos amb 
l’exceŀlència i s’han pogut celebrar alguns 
actes dins la normalitat que fixava el Pro-
cicat. Moltes gràcies a totes les entitats, la 
gent que aneu al davant i a tots els volunta-
ris imprescindibles per ajudar a fer-ho.

És cert que hem tingut alguna bretolada 
que costa d’entendre, però també les res-
triccions per a molta gent són difícils de 
complir i algú potser no ho ha sabut cana-
litzar de la manera més correcta. Malgrat 
tot, no hem d’oblidar que com a societat no 
estem preparats per conviure així.

Hem passat també per un període de calor 
i us hem demanat responsabilitat. El nos-
tre municipi té una gran massa boscosa i 
durant molts dies hi havia les condicions 
perquè es pogués produir un incendi de 
grans magnituds, incendi que es va produ-
ir a la comarca de l’Anoia i, sortosament, 
ens en vàrem deslliurar. Avui per avui a la 
muntanya hi ha molta activitat, i a més hi 
ha coŀlectius i gent que no tenen una tradi-
ció de fer-ne ús. Cal tenir una cultura de la 
muntanya i saber autolimitar-se en algunes 
quines activitats que es volen dur a terme. 
Un cop més, agraïm a tothom el suport i 
comprensió davant aquestes restriccions.

És cert que vivim uns moments difícils, i 
segurament molta gent no entén (ni ente-
nem) les restriccions i obligacions en què 
estem immersos. Fent un repàs a la histò-
ria, aquest 11 de setembre ha fet vint anys 
dels atemptats de les Torres Bessones de 
Nova York, i per a la humanitat hi ha un 
abans i un després. Les pors són a l’ordre 
del dia, i per donar-nos una certa segure-
tat hi ha controls i obligacions que a vol-
tes semblen excessius. Fins i tot davant la 
pandèmia de la Covid, en alguns moments 
s’han dictat confinaments que costava 
d’entendre i fer aplicar. Com a alcalde (i 
estic segur que als regidors els ha passat 
el mateix), en algun moment complíem o 
fèiem complir el que dictava el Govern de la 
Generalitat o l’Estat, entenent que en molts 
casos al nostre municipi era poc aplicable, 
però sabent que en la societat global que 
estem immersos segurament no hi havia 
més remei.

Això no vol dir que com a societat esti-
guem millor. Crec que la responsabilitat i 

la urbanitat han de sortir de la persona, i 
aquestes limitacions de la llibertat s’han de 
revertir. El dret de la mobilitat de la lliure 
convocatòria i d’altres són essencials en un 
estat de dret. És imprescindible que com 
a societat guanyem amb responsabilitat, 
però no podem limitar els drets individuals 
i coŀlectius.

En un altre ordre de coses, tenim els presos 
a casa. Estic molt content de tenir amics a 
casa seva i d’haver compartit un esmorzar 
amb dos d’ells, però ho dic amb la boca pe-
tita. Tenen una llibertat condicionada: com 
a persona no poden exercir càrrecs electes 
ni fer política, i tenen l’amenaça del Tribu-
nal de Comptes, que pot arruïnar la seva 
vida i la de les seves famílies en qualsevol 
moment. Per tant, la satisfacció és molt li-
mitada, i no serà fins aconseguir l’amnistia 
total, on els exiliats també puguin tornar a 
casa i els represaliats puguin exercir lliure-
ment. Cal recordar que hi ha més de 3.800 
encausats, i en alguns casos són treballa-
dors públics que no van fer altra cosa que 
el que els seus superiors els havien manat.

Per tot això em vaig sentir perplex, indig-
nat i molt incòmode quan a la Diada, gent 
–amb tot el seu dret– increpava i xiulava 
gent que ha estat a les presons i estan 
patint les repressions de l’Estat. Estem en 
una situació difícil, però com a país no ens 
podem permetre el luxe d’increpar els nos-
tres polítics. Sí que els hem d’exigir que dia-
loguin i trobin una solució conjunta al nos-
tre problema. Que treballin en tot moment, 
que escoltin la societat i facin prevaldre la 
democràcia.

Una meitat de la meitat no pot increpar 
algú que busqui solucions en una taula de 
negociacions. No ho posem tot al mateix 
sac, siguem responsables. Hi ha coses que 
no es fan bé, però cal separar el gra de la 
palla. Hi ha la política del dia a dia, i un pro-
blema que porta 300 anys enquistat i que 
no és fàcil de resoldre, i menys amb aques-
tes actituds.

El meu màxim respecte al presos, exiliats i 
represaliats. Tot el suport al Govern de la 
Generalitat i al Molt Honorable President 
Pere Aragonès, que va haver d’abandonar 
en algun moment la manifestació de la 
tarda de la Diada  (Via Laietana alçada car-
rer Princesa) acompanyat d’Oriol Junque-
ras, vicepresident de 
la Generalitat. Alguna 
cosa no fem prou bé, 
tots plegats.
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Canvi de regidores
de l’APS-CuP 

En el passat ple del dia 26 de maig, la regidora Anna Rosines 
va renunciar al càrrec i posteriorment, en el ple del dia 7 de 
juliol, Mònica Casas Ros va prendre possessió com a regido-
ra en substitució de la seva companya de l’APS-CUP.

¿Què implica realment la inscripció al padró municipal?

En un article anterior del nostre butlletí vam recordar el 
que diu l’article 15 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases 
del Règim Local, que manifesta l’obligatorietat d’inscripció 
al Padró municipal per a tot aquell que visqui al territori 
espanyol. Aquesta inscripció s’ha de realitzar al municipi on 
la persona resideixi habitualment, i li atorga la condició de 
veí del municipi.

L’article 16 de la mateixa llei remarca la importància d’em-
padronar-se informant que el Padró municipal és el regis-
tre administratiu en què consten els veïns d’un municipi. 
Les seves dades constitueixen prova de la residència al 
municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificaci-
ons que d’aquestes dades s’expedeixin tindran caràcter 
de document públic i fefaent per a tots els efectes admi-
nistratius.

Això comporta també una sèrie de drets, com el de ser in-
clòs al cens electoral i exercir el dret de vot al municipi en 
què residiu; gaudir de l’assistència i assessorament dels 
serveis socials, ser beneficiari de diferents ajuts, bonifica-
cions i beques convocats pels corresponents ajuntaments, 
etc., a més de facilitar la demostració de la residència per 
a nombrosos tràmits administratius amb altres entitats pú-
bliques i privades.

Un cop deixada constància de la rellevància de les actua-
cions relacionades amb el Padró Municipal d’Habitants, 

volem tornar a fer un aclariment quant als serveis mèdics 
que ens correspondria com a ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya.

La CUS, Salut, Consum i Alimentació, associació de consu-
midors sense afany de lucre per a la defensa dels usuaris 
del sistema públic de salut, ens informa que tots els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya, com a assegurats del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), poden triar un metge 
o pediatre de l’equip d’atenció primària (EAP) del centre 
d’atenció primària (CAP) que els correspon per domicili, o 
bé el poden triar d’un altre CAP d’arreu de Catalunya.

També afirmen que en cas de canvi de domicili, com a as-
segurats del CatSalut, hauríem de triar un nou metge de 
l’equip d’atenció primària (EAP). No obstant això, remar-
quen que el canvi de residència NO obliga a canviar-se 
d’EAP.

Amb aquesta informació volem deixar palesa, d’una banda, 
la importància de constar empadronats al municipi on re-
sidiu, però, d’una altra, que aquest fet no ha de repercutir 
necessàriament en el servei mèdic que heu rebut fins al 
moment de l’empadronament.

Podeu trobar més informació al respecte a la pàgina web 
de la CUS: http://www.cus-usuaris.org/ambits-actuacio/ref/
canvi-i-assignacio-de-metge

Nova retolació del cotxe
del guàrdia municipal

Segurament ja heu tingut l’oportunitat de veure pels carrers 
de Subirats la nova retolació del vehicle que utilitza el guàr-
dia municipal. 

Fins ara havia portat únicament l’escut de l’Ajuntament, i 
amb el nou disseny s’ha adequat a la normativa europea 
vigent.
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La importància de l’arxiu en la recerca de la memòria històrica 

Des de la Direcció General de Memòria Democràtica (or-
ganisme del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya) ens van demanar col·laboració per tal de trobar 
familiars d’una persona del municipi desapareguda durant 
la Guerra Civil i el Franquisme. Es tracta d’una recerca re-
lacionada amb una intervenció arqueològica a la fossa del 
Mas de Santa Magdalena, a Mora d’Ebre, associada a la pre-
sència d’un hospital de guerra durant la batalla de l’Ebre.

Igualment, des d’una associació de Gernika-Lumo (Biscaia) 
en què duen a terme un treball de recuperació de memò-

ria històrica en el marc del 80è aniversari del tancament de 
l’Hospital Militar de Presoners de Guerra, se’ns va sol·licitar 
col·laboració per tal de trobar familiars d’una persona del 
municipi enterrada a Gernika.

D’acord amb el que ens demanaven, vam procedir a fer 
recerca. El resultat d’aquesta feina va ser satisfactòria: es 
van localitzar les famílies dels desapareguts, i també es va 
aconseguir, amb el previ consentiment d’ambdues parts, 
que es posessin en contacte i participessin en el procés de 
recuperació de la memòria democràtica. 

Es fa públic, per a general coneixement, que han esdevingut aprovats definitivament els Plànols executius de 
desplaçament de línies elèctriques aèries BT a la travessera de Can Cartró carrer Sant josep, exp. 1068/2021.

Subirats, 18 de juny de 2021

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-president

EdICTE

Les bretolades continuen
Als dos últims números de la revista municipal us infor-
màvem que des de fa un temps patim una onada d’actes 
vandàlics a Subirats i fèiem una crida al civisme i la con-
vivència. 

Malauradament, hem de tornar a dedicar un espai a infor-
mar que aquests actes continuen, aquest cop en forma de 
pintades. Volem seguir conscienciant que aquestes breto-

lades generen importants despeses econòmiques i una 
inversió de temps que va en detriment d’altres actuacions 
molt més importants que es podrien dur a terme en bene-
fici de totes i tots. 

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

Pintades als senyals de trànsit del nucli de Sant PauPintades a l’skatepark de Lavern
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El festival Música a les vinyes torna a celebrar-se
Subirats ha tornat a gaudir de 
la màgia de la música en di-
recte en la divuitena edició del 
Festival Música a les vinyes. 
La programació del festival va 
tenir el mateix format d’anys 
anteriors, amb dues nits de 
música a Torre-ramona. A l'es-
cenari hem pogut veure i gau-
dir d’artistes com Carola Ortiz, 
Ignasi Terraza i Pepa Niebla. 
Setmanes abans, en la presen-
tació del festival, l’artista local 
Mario Mas actuava al celler Eudald Massana. Tots els artis-
tes han demostrat el seu gran nivell i ens han regalat nits 
de somriures i complicitat. 

Els concerts del festival es van celebrar garantint totes 
les mesures anti-Covid i reduint en un 50% l’aforament 

del recinte, habilitant només 
la meitat de les entrades per 
concert i extremant al màxim 
la seguretat i prevenció sa-
nitària per fer del festival un 
espai segur per gaudir de la 
cultura, amb seients assignats 
segons les distàncies estipula-
des.

Des de l’Ajuntament de Subi-
rats volem donar les gràcies 
a l’Eduard Codina per la seva 

feina com a director artístic del festival. També volem ex-
pressar el nostre agraïment a la resta de coŀlaboradors, 
treballadors, patrocinadors, artistes i assistents que han 
compartit aquesta edició tan especial amb nosaltres. L'any 
que ve, tornarem amb la mateixa iŀlusió, ganes i molta més 
música!

Música als cellers de Subirats 
Els festivals i concerts als cellers s’han convertit en experi-
ències de referència al Penedès. Aquest estiu 2021, n’hem 
tingut alguns exemples al municipi: la presentació-concert 
del Festival Música a les vinyes al celler Eduald Massana, 
el Festival Instant del Celler Carol Vallès amb veus emer-
gents i originals del panorama actual català i degustacions 
gastronòmiques, el festivalet cultural Xarel·la i Xerigotada 
amb cava, formatges i música de veus femenines ressonant 
entre vinyes a Cava Guilera o la festa del celler Batllori per 
celebrar l’estiu amb música en directe, espectacle infantil, 
vins i caves, foodtrucks i alguna sorpresa!

Nou Pla Estratègic i de competitivitat del producte
turístic de Subirats

Subirats compta amb una nova eina de gestió turística per 
promoure i posicionar la destinació com a referent en eno-
turisme sostenible a Catalunya, especialitzada en activitats 
a la vinya i en contacte amb la natura. El Pla Estratègic i 
de competitivitat del producte turístic es presenta a partir 
d’una anàlisi estratègica i un pla operatiu, un conjunt d’es-
tratègies i accions perquè Subirats esdevingui capdavante-
ra amb propostes de bike&wine i mobilitat sostenible i dis-
posi d’una oferta atractiva i competitiva d’experiències de 
qualitat vinculades al cava, al vi i al producte local i, alhora, 
adaptada a diferents tipus de públic.

El projecte, redactat per la consultoria turística Tourislab, 
ha estat impulsat per l’Ajuntament de Subirats i la Diputa-
ció de Barcelona. La seva presentació als agents turístic del 
territori està prevista al novembre, coincidint amb la cele-
bració del 16è Subirats Tasta’l. 
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finalitza la temporada del Mercat
del Préssec d’Ordal

El Mercat del Prés-
sec d’Ordal ha donat 
vida al nostre mu-
nicipi, i tot i la crisi 
provocada per la 
Covid, el públic final 
ha visitat Sant Pau 
d’Ordal per com-
prar préssecs i altres 
productes de pro-
ximitat elaborats al 
municipi. Durant els 
mesos de juny, juliol 
i agost, el mercat ha 
tingut un clar paper 
dinamitzador en 
l’activitat econòmica 
local del municipi. El 
mercat ha sigut un 
espai segur que ha complert amb la normativa sanitària i 
les mesures Covid-19. L’experiència de compra ha millorat 
gràcies a l’espai d’estacionament limitat i el servei de carros 
per transportar les caixes de préssec que algunes de les pa-

rades han facilitat 
als seus clients. A 
més, durant l’estiu 
s’han dut a terme 
diferents accions 
de comunicació i 
publicitat, entre les 
quals destaquem la 
inauguració virtual, 
amb els convidats 
Fidel Amigó de Cal 
Xim, Carme Cerve-
ra de 7 Pots, Mont-
se Condeminas de 
Finca La Font de Jui 
i Josep Ràfols, de 
l’Associació de Pro-
ductors del Préssec 
d’Ordal. Els vídeos 

enregistrats en directe es poden veure al canal de YouTu-
be de Turisme Subirats. En l’edició d’enguany volem agrir a 
Protecció Civil el seu treball i bona gestió del trànsit i l’en-
torn del mercat.

Els wine bars de Subirats

Els cellers de Subirats ofereixen espais 
entre vinyes per degustar vi i cava acom-
panyat de productes locals. Es tracta dels 
bars de vins (wine bars), una nova expe-
riència que s’està arrelant al territori, una 
manera innovadora de tastar els produc-
tes elaborats als cellers gaudint d’espais 
singulars a l’aire lliure i acompanyats de 
degustacions gastronòmiques. Cada cop 
són més els cellers que s’animen a obrir 
un bar de vins o terrassa entre vinyes a la 
seva finca i a dinamitzar l’espai amb mú-
sica en directe, poesia o altres activitats. 
La llista de cellers que ofereixen aquesta 
experiència és àmplia: Albet i Noya; Bat-
llori; Casa Ravella; Canals & Casanovas; 
Cava Bertha; Cava Guilera; Caves Ventu-
ra Soler, Celler Carol Vallès; Celler Eudald 
Massana; El Mas Ferrer; Fèlix Massana 
Ràfols i Llopart i Sabaté i Coca. A la web 
turismesubirats.cat podeu consultar les 
diferents opcions i els seus horaris. 

Subirats estrena web i app turística
Destaquem la posada en marxa, aquest estiu, de la nova 
web de Turisme Subirats –que es podrà consultar en dife-
rents idiomes: català, castellà, anglès i francès– i de l’aplica-
ció per a telèfons mòbils i tauletes vinculades a les rutes de 
Subirats, dues accions finalitzades que permeten millorar 

els serveis turístics que ofereix la destinació. Es preveu fer 
la presentació dels dos projectes, finalitzats durant el mes 
de setembre, en una data encara per determinar. Facili-
tarem tota la informació a través de les nostres xarxes 
socials. 
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Premis Vinari 2021, edició d’estiu

Campanya de comunicació de mobilitat sostenible
i turisme a la destinació de Subirats

Aquesta temporada es fa una campanya 
de comunicació per fomentar un turis-
me responsable informant a turistes, vi-
sitants, veïns i veïnes de l’ús del carril de 
vianants. L’objectiu és difondre les seves 
prestacions i fomentar i sensibilitzar 
sobre el fet que és un espai compartit 
i de convivència. La difusió de la campa-
nya es farà a través de les xarxes socials, 
la web i punts estratègics, com el centre 
de lloguer de bicicletes i l’Oficina de Tu-
risme. En els primers mesos de la posa-
da en marxa del carril de vianants, han 
augmentat els trajectes curts de mane-
ra sostenible. Aquests desplaçaments 
tenen una baixa contaminació ambien-
tal i redueixen la petjada carbònica. 

Treballant per una nova edició del Subirats Tasta’l
L’Ajuntament de Subirats ha començat a treballar en la 
setzena edició del Subirats Tasta’l, organitzada des de la 
Regidoria de Turisme, comerç i mercats i que se celebrarà 
el diumenge 28 de novembre de 2021.

El Subirats Tasta’l és l’aparador per exceŀlència dels pro-
ductes de proximitat i qualitat que s’elaboren al municipi, 
i es consolida any rere any com a punt de trobada de pro-
fessionals i amants de la cultura enogastronòmica. La Fira 
es complementa amb altres activitats lúdiques, que fan 
d’aquest certamen un esdeveniment de referència a la co-
marca en què pot participar tota la família. 

Després que l’any passat s’anuŀlés la mostra a causa de 
la pandèmia, aquest any esperem i desitgem poder tro-

bar-nos i tornar a crear sinergies entre els diferents sec-
tors representats, i donar a conèixer la realitat del nostre 
municipi. 

A més, l’organització està treballant per dissenyar una fira 
que garanteixi totes les mesures de seguretat tant per als 
expositors com per als visitants. Aquest nou disseny com-
portarà alguns canvis que s’aniran informant degudament i 
tenint en compte sempre les mesures del Procicat. 

Tot i així, ja us podem avançar que el municipi convidat 
aquest any és Castellet i la Gornal, i que la Fira obrirà al 
públic a les 10 del matí.

Al juliol es va celebrar 
el certamen d’estiu de 
la novena edició dels 
Premis Vinaris 2021, 
un acte separat del 
lliurament de la tardor, 
per premiar els millors 
joves blancs, rosats, ne-
gres i escumosos. Els 
cellers de Subirats pre-
miats en la categoria de 
Vins Blancs Joves han 
sigut Can Bas Domini 
Vinícola i Albet i Noya, 
que ha obtingut vinari 
d’or pel Can Bas d’Ori-
gen P5 2020, i vinari 
plata per al Xareŀlo Curiós 2020, respectivament. En la cate-
goria de Vins Rosat Joves ha sigut premiat el celler Llopart, 
que ha obtingut vinari plata pel Carmí – La Vida Secreta de 
les Plantes 2020. Destaquem també el premi a la millor ac-

tivitat enoturística de 
l’any pel celler Llopart 
en la categoria de Mi-
llor Activitat Cultural i 
Social: Viu la Verema 
de 1887. Finalment, cal 
mencionar que l’edició 
d’estiu d’enguany ha 
inclòs una selecció de 
les millors vinyes del 
paisatge vitivinícola 
català que permeten 
descobrir territori i 
passejar per l’origen de 
grans vins que surten 
al mercat amb el segell 
Catalunya. A Subirats, 

Capital de la Vinya, es fa menció de les vinyes dels següents 
cellers: Albet i Noya, Cava Guilera, Finca Batllori, Llopart i 
Sumarroca. A tots els premiats, felicitats pel seu reconeixe-
ment i bona feina!
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OFICINA COMARCAL DE CONSUM
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

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

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

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

- Cita prèvia -

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCuPACIÓ

Sorpresa amb la factura del mòbil després de l’estiu
S’acaben les vacances i rebem la factura del mòbil. Són ha-
bituals les sorpreses per què l’import final és molt superior 
a la tarifa contractada. Es tracta de la itinerància de dades, 
més conegut com a roaming. Però... no s’havia acabat, ja, 
el roaming?

dins els estats membres de la unió Europea es pot uti-
litzar el mòbil (trucades, SMS o connexions a internet) 
sense haver de pagar cap recàrrec per itinerància o ro-
aming, és a dir, dins de la tarifa que es tingui contractada. 
L’única limitació que imposa la normativa és que l’ús sigui 
el normal o habitual. Si l’operador detectés un consum més 
elevat, podria aplicar recàrrecs segons les condicions pac-
tades en el contracte. 

En cas que viatgem a països  de fora de la unió Europea, 
no hi ha cap regulació vigent i està permès el cobrament 
d’itinerància o roaming. Per això, abans de viatjar a aquests 
països, cal informar-se amb l’operador sobre les tarifes 
que s’aplicaran per trucar, enviar SMS o utilitzar internet 
des del país de destí. Convé recordar que si s’utilitza el te-
lèfon des de fora de la UE, us han d’advertir mitjançant 
un missatge de text, un correu electrònic o una finestra 
emergent, quan l’import de les dades descarregades 
s’aproximi a 50 € (a un import inferior que hàgiu pactat). 
Per continuar utilitzant les dades en itinerància, haureu de 
confirmar que esteu d’acord a superar aquest nivell. 

Un problema habitual es dona en els viatges dins de la Unió 
Europea en zones properes a la frontera amb països ex-
terns (Andorra, Marroc, etc). En aquests casos, abans d’uti-
litzar el mòbil, cal comprovar sempre que estigueu connec-
tats a un operador del país on esteu ubicats, ja que el mòbil 
podria connectar amb una millor xarxa d’un operador de 

fora de la UE i us cobrarien despeses d’itinerància o roa-
ming.

També hi pot haver sorpreses en els viatges amb creuer, 
ja que en alta mar el preu que us cobrarà l’operador de-
pendrà de la ubicació del vaixell, i si el telèfon es connecta 
a una xarxa d’un país de fora de la UE, us aplicaran les ta-
rifes de connexions via satèŀlit que són molt més elevades. 
En aquests casos, la recomanació és no utilitzar el mòbil, 
bloquejar l’accés a internet durant el trajecte del creuer i 
gaudir del viatge. Si no podeu fer-ho, consulteu les tarifes 
amb el vostre operador abans de sortir. 

Si no esteu en cap d’aquests supòsits i heu de presentar 
qualsevol reclamació perquè la factura és incorrecta, re-
cordeu que a l’Oficina Comarcal de Consum us podem 
ajudar. 

Conegueu els vostres drets!

Pavimentació del carrer dels Rocs
Recentment s’han acabat les feines de pavimentació del 
carrer dels Rocs.

Així, s’ha col·locat un paviment de formigó davant dels ac-
cessos dels habitatges per evitar els problemes que recur-
rentment patien els veïns cada vegada que plovia intensa-
ment. A causa del fort pendent de la via, era inevitable la 
formació de reguerots, que dificultaven l’accés tant a peu 
com per a vehicles als diferents habitatges. 

Per minimitzar l’efecte de les aigües en el paviment granu-
lar preexistent, en un primer moment es va generar una 
canal de formigó que va resultar insuficient per solucionar 
els problemes d’erosió del ferm. El paviment de formigó 
que s’ha instal·lat ara dona una solució provisional a l’ac-
cés dels veïns del carrer dels Rocs, mentre en paral·lel es 
treballa en l’elaboració d’un pla especial i del corresponent 
projecte d’urbanització per oferir la solució definitiva.

Per millorar les condicions estètiques del conjunt, es va fer 
una aplicació superficial d’òxid de ferro, cosa que li conferia 
unes tonalitats més respectuoses amb l’entorn. 

SERVEIS I MANTENIMENT
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PLANIfICACIÓ, OBRES I uRBANISME

Àrea de territori

Adequació de la sala polivalent al local situat sota l’escenari
del Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal

La Regidoria de Cultura i la d’Obres promouen la millora i 
adequació d’un recinte situat sota l’escenari (i amb accés 
directe des de la plaça Subirats) que pertany al Centre Agrí-
cola de Sant Pau d’Ordal. L’objectiu és la utilització d’aquest 
recinte per a usos polivalents, entre els quals la pràctica de 
gimnàstica, conferències, reunions veïnals, actes culturals o 
altres usos cívics promoguts per l’Ajuntament de Subirats.

Les obres les engega l’Ajuntament dins l’edifici propietat de 
la Junta de propietaris. Per això s’ha establert l’ús compartit 
d’aquesta sala durant el temps necessari per amortitzar el 
cost de les millores.

El local té una superfície d’uns 100 m2, que inclouen l’es-
pai polivalent central amb les circulacions, un distribuïdor 

i un lavabo complet. Hi ha altres dependències, com ara 
magatzems i sala de reunions, que no s’utilitzaran per a fi-
nalitats públiques. La utilització del local no serà exclusiva 
de l’Ajuntament, sinó que serà compartida amb el centre 
cultural.

Actualment el recinte no disposa del condicionament ne-
cessari per desenvolupar-hi aquestes activitats. Així, les mi-
llores dotaran el local de calefacció i refrigeració, ventilació, 
accessibilitat, il·luminació, confortabilitat i les condicions 
acústiques necessàries. El cost de les millores, segons el 
projecte, és de 31.346,49.-€ (IVA inclòs).

Aprovació del projecte del camí de vianants a Cantallops

El dia 14 de juliol es va aprovar inicialment el projecte d’iti-
nerari entre el carrer Hostalets i el carrer La Vall, a Canta-
llops. Aquest projecte contempla la construcció d’un camí 
per a vianants entre els carrers Hostalets i La Vall, a més de 
la formació d’una petita plaça. El document ha estat expo-
sat al públic per un termini de 30 dies perquè les persones 
interessades puguin presentar-hi aŀlegacions.

El pressupost de l’obra és de 85.738 €, dels quals 50.458 € 
són aportats per la Generalitat a través de les ajudes del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya del període 2020-2024. 
La resta els proporcionarà l’Ajuntament.

Aquesta obra permetrà la comunicació entre dues parts del 
nucli de Cantallops actualment separades i la creació d’un 
espai d’esbarjo (plaça).
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Estat de les obres de reurbanització de la travessera 
urbana de Can Cartró

Al poble de Can Cartró continuen les obres de reurbanitza-
cio del carrer Sant Josep, on s’han executat les canalitzaci-
ons de clavegueram, aigua potable, baixa tensió i enllume-
nat en els trams contemplats al projecte des de l’inici del 
poble pel costat oest fins a la zona de l’església, i s’hi està 
treballant des d’aquest punt fins a la sortida pel costat est. 
També s’ha fet la base de formigó en el tram indicat, en el 
qual s’estan coŀlocant les llambordes de formigó als laterals 
i davant de la plaça de Sant Isidre.

De moment no es permet la circulació de vehicles a l’obra 
excepte casos excepcionals de necessitats del veïns. 

Projecte d’urbanització de la fase 1 dels carrers 
de Casablanca Sud

El dia 30 de juny la junta de govern local va aprovar un nou 
projecte d’urbanització de la fase 1 del polígon d’actua-
ció urbanística PAU-8 Casablanca Sud. Aquest projecte es 
troba exposat al públic perquè les persones que ho desitgin 
puguin presentar-hi aŀlegacions. Inicialment el termini aca-
bava el mes d’agost, però es va decidir d’allargar-lo fins al 
dia 30 de setembre d’enguany.

El document contempla les obres d’urbanització de la fase 
1a, que comprèn el carrer Major i part dels carrers Sant Sa-
durní, Glorieta i Hernàndez. 

El nou projecte és una modificació del projecte inicial i ha 
permès reduir el cost d’aproximadament 400.000 € (sobre 
un pressupost aproximat de 1.250.000 €). S’ha aconseguit 
canviant el traçat i dimensió de les rases de clavegueram, 
utilitzant els pals de la companyia d’electricitat per situar 

Actuacions d’ordenació de la zona esportiva d’Ordal 
i projecte de la nova piscina

El dia 11 de juny de 2021 va tenir 
lloc a la sala de l’Ateneu d’Ordal 
una exposició del projecte gua-
nyador del concurs d’idees de la 
zona esportiva d’Ordal. Durant 
la sessió, els tècnics redactors 
van exposar el projecte i els 
veïns van poder intervenir amb 
els seus comentaris. Aquest pro-
jecte es va aprovar per la junta 
de govern local i actualment 
està exposat a la pàgina web 
municipal.

Per altra banda, es va encarre-
gar al mateix redactor un pro-
jecte per a una nova piscina d’acord amb el disseny del 
concurs, així com un projecte d’adequació de l’entorn de la 
piscina per tal de poder crear les plataformes necessàries 
per a la piscina i accessos.

les lluminàries, ajustant el cost de l’electrificació de les par-
ceŀles sense subministrament i mantenint l’actual xarxa de 
telefonia com a canvis més importants.  

Actualment s’han presentat els 
dos projectes que preveuen la 
construcció de dues piscines, 
una per a adults i una altra per 
a infants, adaptades al disseny 
de l’entorn segons el previst al 
concurs d’idees: un camí d’accés 
a les diferents instaŀlacions i les 
construccions que allotjaran els 
vestidors i el bar.

La zona de la piscina contempla 
una part pavimentada a l’entorn 
dels vasos, una part de solàrium 
amb gespa i una zona de tanca-
ment a nord-oest amb una part 

arbrada i una part ocupada pels vestidors i el bar. Aquests 
elements seran amb mòduls prefabricats situats sobre una 
base de formigó.
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Tramitació de comunicacions prèvies d’obres
 i instal·lacions

L’Ajuntament ha implantat la liquidació provisional de tri-
buts en el moment en què el ciutadà realitza la comunica-
ció prèvia d’obres i instaŀlacions.

Fins ara la ciutadania exposava mitjançant instància la re-
alització 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 instaŀlacions.

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.

En paraŀlel a aquesta operativa tan immediata, també s’im-
planta el seguiment de totes les obres que siguin comuni-
cades, mitjançant inspecció urbanística, perquè cal que les 
comunicacions d’obres i instaŀlacions s’ajustin a la realitat. 
De manera periòdica, es realitzaran inspeccions per com-
provar que les obres i instaŀlacions realment fetes a l’inte-
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 acce-
dint 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 fer el tràmit (de manera telemàtica o bé presencial).

La web també explica per a quines actuacions cal fer la 
comunicació prèvia d’obres i instaŀlacions i per a 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’orde-
nació de l’edificació, i també si les obres es fan en propie-
tats privades o bé poden afectar béns i serveis de propietat 
pública.

Aquesta és la informació que apareix a l’apartat esmentat: 
“El règim de comunicació d’obres o instaŀlacions està es-
tablert al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i al Re-
glament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat 
per Decret 64/2014, de 13 de maig”.

Aquí es resumeixen els supòsits d’actuacions més habituals 
que es troben sotmeses al règim de comunicació d’obres. 
És necessari realitzar una comunicació d’obres per a totes 
les obres o instaŀlacions que s’executen en edificis situats 
en sòl urbà i en finques de titularitat particular (que no esti-
guin sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural 
o urbanística), que es caracteritzen fonamentalment per no 
necessitar l’elaboració d’un projecte tècnic, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, per exemple:

•  Totes les obres de reforma parcial d’edificis existents, a 
excepció de les que comportin un canvi d’ús d’algun recin-
te a residencial, o bé canvis de composició de façana, o bé 
canvis de la volumetria existent, o bé que la reforma afecti 
a bona part de l’estructura, o bé que s’alteri el nombre 

d’habitatges o establiments existents prèviament. En tots 
aquests altres supòsits, caldrà elaborar projecte tècnic i 
soŀlicitar llicència.

•  La construcció de murs de contenció del terreny i els tan-
caments perimetrals de parceŀles urbanes. S’exclouen del 
règim de comunicació d’obres les tasques de jardineria 
(neteja, desbrossat) i horticultura.

•  El rebaix o terraplenat de parceŀles que no comporti sos-
cavament o empenta de fonaments o edificacions prope-
res. La construcció de piscines i les seves instaŀlacions.

•  Formació o reforma de revestiments de parets, paviment 
o sostres, i instaŀlacions d’aigua, electricitat,  sanejament i 
ventilació en edificacions existents o en l’espai lliure de la 
pròpia parceŀla.

•  Instal·lació de persianes, reixes, fusteria interior i exterior 
en obertures existents, sense modificar la façana.

•  Reforma de mobiliari de cuina (incloent-hi placa de cocció, 
aigüera i sistema extractor) i reforma de sanitaris de bany, 
o de les seves instaŀlacions.

•  Reforma de cobertes i terrats sense afectar l’estructura ni 
el volum de l’edificació.

•  Reparació, conservació i manteniment de façanes sense 
necessitat d’ocupar la via pública amb una bastida o ele-
vador mecànic permanent (s’admet l’ocupació puntual i 
esporàdica durant poques hores).

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar 
l’obra o instal·lació.

Canals de tramitació

Cal utilitzar el tràmit telemàtic de forma preferent. Les per-
sones jurídiques hi estan obligades. Les persones físiques 
tenen opció de fer-ho presencialment.

Termini de la sol·licitud

Es poden iniciar les obres i/o instaŀlacions assenyalades en 
el moment de presentar la comunicació prèvia.

Preu

La liquidació econòmica de la comunicació d’obres inclourà 
la taxa i l’impost, calculats mitjançant el percentatge asse-
nyalat a cada ordenança fiscal, en base al pressupost de les 
obres o instaŀlacions.

Consulteu les ordenances fiscals a: http://www.subirats.
cat/ordenancesfiscals 

Si no es disposa de pressupostos dels diferents industri-
als o bé de projecte tècnic, el pressupost es pot calcular 
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mitjançant els barems i les instruccions de l’Annex de l’Or-
denança fiscal núm. 6 “Impost sobre construccions, instal-
lacions i obres”.

En el moment de realitzar la comunicació, es farà el paga-
ment provisional a compte per part del sol·licitant. S’haurà 
de declarar el pressupost conegut o estimat de les obres, 
calcular l’import de la taxa i l’impost i realitzar l’ingrés mit-
jançant autoliquidació. Aquesta liquidació provisional s’en-
tendrà definitiva de no haver-hi rectificació posterior d’ofici 
o a instància de part.

mitjans de pagament

1.  Transferència/Ingrés bancari a qualsevol dels comptes 
següents:

    Banc de Sabadell, SA - ES65 0081 1630 02 0001015509

    Banc Santander, SA - ES08 0049 6542 85 2910000806

2.  Pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Subirats.

En el cas de fer el pagament mitjançant transferència ban-
cària, s’haurà de presentar el comprovant d’ingrés per 
poder fer la comunicació prèvia de les obres.

documentació a aportar

A-  DOCUMENTACIÓ PER REALITZAR LA COMUNICACIÓ 
D’OBRES EXCLOSES DE LLICÈNCIA

-  Model normalitzat de Comunicació d’obres excloses de 
llicència, degudament complimentat. Descarregueu el 
model a: www.subirats.cat/impresos-model

-  Comprovant de pagament de l’autoliquidació mitjançant 
transferència bancària, en cas d’utilitzar aquest mitjà de 
pagament.

B-  DOCUMENTACIÓ DE DESCRIPCIÓ DE L’OBRA O INSTAL-
LACIÓ

-  Descripció per escrit o bé gràficament de les obres i instal-
lacions.

-  Plànol de situació de la finca o bé especificació de la refe-
rència cadastral de la finca.

-  Pressupost o pressupostos dels industrials que realitza-
ran les diferents obres i instal·lacions.

-  Documentació redactada per tècnic i assumeix en els se-
güents casos:

o canvi en la distribució d’un habitatge existent o disminu-
ció de places de garatge d’edificis existents.

o reforma parcial en l’estructura de l’edifici (eixamplar 
obertures façana, reforçar sostre, obrir parets de càrrega, 
etc).

o construcció de murs de contenció del terreny de més 
d’un metre i mig d’alçària.

o construcció de piscines.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
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MEDI AMBIENT I MÓN RuRAL

Ampolles, bosses, taps, palletes… El plàstic està en el nostre 
dia a dia i produeix efectes molt negatius al medi ambient. 
Tarda centenars d’anys a descompondre’s per processos 
naturals al medi ambient. De fet, segons el tipus de plàstic, 
pot trigar fins a mil anys. 

L’ús massiu que realitzem d’un material tan durador en ob-
jectes d’ús quotidià, que són de vida curta i majorment d’un 
sol ús, el converteix en un greu perill de conseqüències glo-
bals desastroses. El plàstic és un material que el planeta no 
pot assimilar. És evident, per tant, que cal evitar el consum 
de plàstics si volem cuidar el nostre entorn.

Analitzem algunes xifres que ha difós el Parlament Europeu 
per conèixer a fons el problema del plàstic:

-  Actualment, als oceans hi ha més de 150 milions de tones 
de plàstic

-  Es considera que cada any acaben al mar entre 4,8 i 12,7 
tones de plàstic

-  Reciclar 1 milió de tones de plàstic equival a retirar 1 milió 
d’automòbils de la carretera (en termes de CO2)

-  Alguns dels plàstics d’un sol ús que es troben a la vora del 
mar són ampolles, taps, tapes, bastonets de cotó, paquets 
de patates xips, embolcalls de llaminadures i caramels, to-
valloletes, tampons i compreses, coberts, palletes, vasos, 
tasses, globus, recipients d’aliments...

Més del 90% dels productes i dels objectes que ens envol-
ten estan fets amb plàstics, i la majoria s’utilitzen per fabri-
car envasos d’un sol ús. 

Prop d'un terç dels plàstics que utilitzem escapen dels nos-
tres sistemes de recollida, és a dir, no se separen correcta-
ment i no acaben als circuits de reciclatge. Un cop al medi 
ambient, no desapareixen; simplement es tornen cada ve-
gada més petits, perdurant un segle o més al medi i ingres-
sant a la nostra cadena alimentària. Estudis recents mos-
tren que més del 90% de l'aigua embotellada i el 83% de 
l'aigua de l'aixeta contenen microplàstics. 

Els plàstics d’un sol ús no són una bona opció ni des del punt 
de vista econòmic ni l’ambiental. Durant molt de temps els 
hem incorporat com a consum habitual. Cal, doncs, re pen-
sar un model que contempli productes més factibles que 
fomentin una economia circular i sostenible.

nova llei de prohibició envasos d’un sol ús

Fa dos anys, la Unió Europea va aprovar una nova directiva 
en què s’establia la prohibició expressa de comercialitzar 
i vendre determinats plàstics d’un sol ús per a l’any 2021. 
Va entrar en vigor el passat 3 de juliol d’aquest mateix any.

La nova llei prohibeix l’ús de plàstics no reciclables o al-
tament contaminants, però sí que permet plàstics biode-
gradables, compostables i reciclables. Queda prohibida la 
comercialització i venda de productes plàstics d’un sol ús, 
com ara vasos i recipients per a begudes fets de poliestirè 
expandit (inclosos taps i tapes), palletes, coberts de plàstic, 
plats, bastonets per les orelles i remenadors no reciclables.

Les alternatives que sí podran utilitzar els comerços seran 
aquells productes fabricats en plàstics reciclables de baix 
impacte, com els materials PP, OPS i PET, plàstics biodegra-
dables i alternatives compostables que ajudaran a un cor-
recte reciclatge.

L’1 de gener de 2023, cap comerç podrà proporcionar als 
seus consumidors cap plàstic d’un sol ús. Caldrà cobrar una 
part proporcional del preu de l’envàs, que quedarà reflectit 
de manera explícita en la factura. En aquest cas, els bars 
i restaurants, per exemple, hauran de cobrar un import 
als seus clients quan els entreguin els vasos de plàstic o el 
menjar sobrant.

Consells per reduir el consum de plàstics

Tot i que cada vegada hi ha més conscienciació sobre el 
problema del plàstic, el cert és que continuen existint molts 
productes de plàstic, o embolicats en plàstics d’un sol ús. És 
important i urgent reduir el consum de plàstics. A continu-
ació exposem algunes accions simples que es poden dur a 
terme per aconseguir-ho:

-  Prioritzar productes en envàs de vidre o envasos reutilit-
zables

-  Escollir productes que no tinguin embalatges plàstics

-  Comprar a granel, utilitzant bosses de reixeta o carmanyo-
les

-  Utilitzar el cistell o carretó i fer servir bosses reutilitzables

-  Evitar els productes d’un sol ús

Evitem el consum de plàstics!
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-  Utilitzar bolquers de tela

-  No comprar sucs envasats, sinó fer-los naturals

-  Evitar utilitzar tampons o compreses (actualment hi ha di-
verses opcions, com ara les copes menstruals o la roba 
interior absorbent)

-  Comprar cosmètica sòlida, que no va en embalatge de 
plàstic

-  Utilitzar afaitadores elèctriques en lloc de les d’un sol ús

-  Utilitzar utensilis de cuina de fusta o acer inoxidable (en 
lloc de plàstic)

-  Minimitzar l’ús de tovalloletes humides, ja que tenen un 
greu impacte sobre les infraestructures de clavegueram i 
el medi ambient 

La Cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de 
particulars pera l’autoconsum familiar de carn i ous es re-
geix per la normativa que regula l’ordenació de les explo-
tacions ramaderes.

Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat 
animal i la innocuïtat d’aquests productes

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades 
exclusivament al consum familiar amb unacapacitat inferi-
or a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de 
pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a 
una capacitat d’entre 50   i 70 pollastres/any segons el pes 
delsanimals).

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre 
d’Explotacions Ramaderes de Catalunya.

Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Rama-
deres, cal disposar del permís municipal corresponent.

mesures de Bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar 
les mesures debio- seguretat per reduir el risc d’introduc-
ció i propagació demalalties.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en 
compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com 
la influença aviària són:

- Protegir les aus d’autoconsum del contacteamb les aus 
salvatges (ànec, cigonya).

- Impedir l’accés de les aussalvatges a l’aigua de beguda i al 
menjar de les ausd’autoconsum.

- No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres 
fontsexteriors

mesures d’higiene

la influença aviària són:

- Protegir les aus d’autoconsum del contacteamb les aus 
salvatges (ànec,cigonya).

- Impedir l’accés de les aussalvatges a l’aigua de beguda i al 
menjar de les ausd’autoconsum.

No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres 
fontsexteriors.

Les aus i els ous  produïts  en  les explotacions d’autocon-
sum només es poden destinar al consum en l’àmbitfamiliar.

Cal comprar els pollets en establiments autoritzats i amb 
codi REGA*.

Mesures de Bioseguretat Mesures d’higiene
Les explotacions avícoles d’autocon-
sum han de reforçar les mesures de bio-
seguretat per reduir el risc d’introduc-
ció i propagació de malalties. 

Les mesures mínimes de bioseguretat 
que cal tenir en compte als autocon-
sums avícoles per evitar malalties com 
la influença aviària són:

Què és una explotació 
avícola d’autoconsum? 
Són aquelles explotacions en què es 
crien aus destinades exclusivament 
al consum familiar amb una capacitat 
inferior a 32 gallines ponedores d’ous 
per a consum o 210 kg de pes viu/any 
en cas d’avicultura de carn (que co-
rresponen a una capacitat d’entre 50 
i 70 pollastres/any segons el pes dels 
animals).

Aquestes explotacions han d’estar 
inscrites al Registre d’Explotacions 
Ramaderes de Catalunya. 

Prèviament a la inscripció al Registre 
d’Explotacions Ramaderes, cal dispo-
sar del permís municipal corresponent.

Protegir les aus d’autoconsum del 
contacte amb les aus salvatges 
(ànec, cigonya).

Impedir l’accés de les aus salvatges 
a l’aigua de beguda i al menjar de 
les aus d’autoconsum.

No subministrar aigua procedent de 
rius, basses o altres fonts exteriors.

Cal netejar i desinfectar periòdica-
ment les instal·lacions on s’allotgen 
les aus, els abeuradors i les menja-
dores.

Correcta gestió de la gallinassa i les 
baixes. 

Les aus i els ous produïts en 
les explotacions d’autoconsum 
només es poden destinar al con-
sum en l’àmbit familiar.

Cal comprar els pollets en esta-
bliments autoritzats i amb codi 
REGA*.

*REGA: Registre d’explotacions ramaderes
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Àrea de Serveis Generals

Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura
i Sostenible 2021-2030

MOBILITAT

A principis d’any el Govern de la Generalitat va aprovar 
el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 
(PNMSS) 2021-2030 mitjançant l’acord de Govern/3/2021, 
de 19 de gener.

El PNMSS marca l’estratègia catalana de seguretat viària per 
a la propera dècada, amb l’objectiu de garantir la transició 
cap a una mobilitat més segura i, al mateix temps, sosteni-
ble, saludable, connectada i automatitzada a tot Catalunya.

Aquest document pretén donar resposta als reptes de la 
mobilitat segura, sostenible, saludable i connectada, en 
línia amb els objectius de la Unió Europea, tant pel que fa 
a la Visió Zero com a la lluita contra el canvi climàtic i tots 
aquells efectes nocius derivats de la mobilitat.

Podeu consultar el document del Pacte, així com la infor-
mació relativa al seu procés d’elaboració, a www.subirats.
cat/regidories/mobilitat

La cria d’aus 
per a autoconsum 

a Catalunya

Introducció

La tinença d’un nombre reduït d’aus 
de corral per part de particulars per 
a l’autoconsum familiar de carn i ous 
es regeix per la normativa que regula 
l’ordenació de les explotacions rama-
deres.

Cal complir uns requisits mínims que 
garanteixin la sanitat animal i la inno-
cuïtat d’aquests productes.

agricultura.gencat.cat
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administració electrònica

subjectes obligats a tramitar electrònicament
D’acord amb allò establert a l’article 14, de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i a l'article  3 de l’Ordre del De-
partament de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
sobre les condicions per a la posada en funcionament de 
la tramitació electrònica, les persones i els col·lectius que 
estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Admi-
nistració són les següents:

• Les persones jurídiques.

• Les entitats sense personalitat jurídica.

• Els qui per exercir una activitat professional hagin d'estar 
col·legiats per als tràmits i actuacions que portin a terme 
amb les administracions públiques en exercici de l'activitat 
professional (s'hi inclouen notaris i registradors de la pro-
pietat i mercantils).

• Els representants de qualsevol subjecte obligat a tramitar 
per internet.

• Les persones físiques que tinguin la condició d'empresari 
individual o autònom.

Al següent enllaç de la Fàbrica Nacional de Moneda i Tim-
bre trobareu tota la informació per poder tramitar un cer-
tificat digital:
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-
de-representante/persona-juridica

cOmUnicació

La campanya que es va engegar a principis de gener de 2020 a tra-
vés de les Xarxes Socials de Turisme de Subirats està recollint els seus 
fruits i, per tant, assolint  els objectius de comunicació marcats a prin-
cipi d’any. Un tret diferencial respecte  als altres anys ha estat la incor-
poració de personatges del municipi que ens expliquen les activitats o 
serveis que desenvolupen a la zona. A més, aquests prescriptors han 
sabut comunicar molt bé els tres eixos principals marcats en la campa-
nya: Subirats, un turisme slow i de proximitat, cultura i gent inquieta i 
activitat en plena natura. 

Així, cada mes hem anat augmentant el nombre de seguidors tant a  
Instagram com a Facebook, però cal destacar l’increment de seguidors 
de Subirats, Sant Sadurní d’Anoia i sobretot, Barcelona. Actualment 
hem duplicat el nombre de seguidors a Instagram i hem augmentat 
mes a mes les interaccions i el compromís de la comunitat que ens 
segueix a través de les XXSS. La nova experiència turística Pedala i 
Tasta, la inauguració del 16è Mercat del Préssec D’Ordal transmesa 
a través d’Instagram i el Festival de Música a les Vinyes han estat tres 
esdeveniments on els posts i històries han obtingut més interaccions 
i visualitzacions de caràcter orgànic. D’altra banda, s’ha obtingut una 
mitjana de 25.000 visualitzacions en els diversos posts promocionats a 
les Xarxes Socials amb l’objectiu de crear interès cap a aquells turistes 
curiosos (sobretot de l’àrea metropolitana) que busquen la tranquil-
litat, les propostes de turisme actiu i familiar i el contacte amb perso-
nes locals o productes de proximitat.  

augment de les interaccions i el compromís de la 
comunitat que ens segueix a través de les xarxes socials
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Àrea de Ciutadania

ESPORTS I SALuT

Cursos de natació 2021 a les dues piscines de Subirats
El passat 30 de juliol van finalitzar els cursos de natació 
d’estiu de les dues piscines municipals de Subirats. Tot i la 
situació sanitària actual, volem destacar l’augment consi-
derable en el nombre d’inscripcions.

Com a novetat, aquest any els cursos de natació s’oferien 
les mateixes setmanes i amb els mateixos horaris i nivells a 
les dues piscines de Subirats.

Temporada d’estiu 2021 de les piscines  de Subirats

Aquesta temporada de bany s’ha desenvolupat amb certa 
normalitat, tot i la situació sanitària d’excepcionalitat que 
pateix el país pel virus Covid-19, que ha afectat bàsica-
ment en les restriccions dels aforaments de les dues instal-
lacions.

Bany recreatiu
L’assistència ha estat molt positiva durant tota la tempora-
da de bany, excepte durant la primera setmana de setem-
bre, en què ha tornat a ser molt baixa. El Servei d’Esports 
tornarà a valorar si és necessari mantenir les dues instal-
lacions obertes al setembre, o si manté el criteri de tenir-ne 
només una en funcionament.

Assistència mitjana de dilluns 30 d’agost a diumenge 5 de 
setembre de les dues piscines:

•  Sant Pau: 6 persones diàries (excepte diumenge 5, que hi 
van accedir unes 30 persones)

•  Ordal: 15 persones diàries (excepte diumenge 5, que hi 
van accedir unes 60 persones)

Cursos de natació
Al juliol es van reprendre els cursos de natació en grups 
reduïts i aplicant totes les mesures sanitàries derivades de 
la Covid-19. Van tenir molt bona acceptació i es van arribar 
a omplir quasi el 100% de les places que s’oferien simultà-
niament a les dues piscines de Subirats.

Primera Cronoescalada Ordalenca
El passat diumenge 25 de juliol es va 
celebrar amb èxit la primera Crono-
escalada Ordalenca. Aquest esdeve-
niment esportiu i popular va comp-
tar amb la participació de 25 ciclistes 
d’arreu del municipi i de la comarca 
de l’Alt Penedès, que es van enfrontar 
a un circuit urbà d’1,3 km i 80 metres 
de desnivell positiu. El recorregut, que 
passava per alguns dels pendents 
més acusats del poble, va servir no 
només per coronar els guanyadors 
i guanyadores de les tres categories 
(bicicleta de carretera, de muntanya i 
elèctrica), sinó que també va perme-
tre demostrar el bon estat de forma 
del grup “Biciclisme Ordalenc”, creat 
recentment. Fotografies realitzades 
per Salvi Ramiro i Laia Fortuny.
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Campus d’estiu 2020-21 uE Subirats
El dilluns 28 de juny es va iniciar, un any més, el campus 
d’estiu de la UE Subirats. Els nostres pronòstics per a aquest 
any no eren gaire positius, a causa de la temporada atípica 
que havíem tingut. Tot i així, ha sigut tot un èxit, amb més 
de 60 participants.

El nostre objectiu era crear un campus de tecnificació es-
portiva en el qual els nens poguessin treballar per edats 
els diferents aspectes tècnics dels futbol. Per altra banda, 
també crèiem que en un campus de tecnificació també es 
podien treballar altres activitats esportives, a banda del 
futbol, ja que ens servia com a tècnica d’evasió. Estar tan-
tes hores al camp fent exercicis amb la calor és complicat, 
motiu pel qual vam organitzar diferents excursions.

La primera es va fer a l’Indoor Karting de Vilafranca, on vam 
poder conduir karts i fer algunes partides al Làser Tack. La 
setmana següent vam anar a Les Deus Aventura, on els par-
ticipants van poder gaudir d’un dia d’esports de muntanya. 
La tercera setmana vam canviar la muntanya per l’aigua, 
de manera que vam fer unes activitats al canal olímpic de 
Barcelona. Totes aquestes activitats esportives han agradat 
molt a tots els participants del campus de tecnificació, i això 
ha creat un molt bon ambient de treball durant l’entrena-
ment. Per altra banda, tres dies a la setmana els jugadors 
podien gaudir d’una sessió de piscina, on podien jugar i 
gaudir d’una estona refrescant amb els seus companys.

Els dies restants, vam tenir la gran sort de poder rebre qua-
tre convidats VIP de gran prestigi en el món de l’esport (en 
concret, del bàsquet i futbol). Són el gran exjugador de bàs-
quet internacional amb Espanya Andrés Jiménez, el gran 
entrenador Manolo Márquez (que actualment treballa a 
l’Índia), el representant i agent FIFA dels jugadors Gerard 
Moreno i Mariano Díaz, David Aranda i, per últim, el mem-
bre de la secretaria tècnica del València CF.

A dia d’avui encara ens falten dues setmanes per acabar, i 
les inscripcions segueixen obertes per a les setmanes res-
tants. El bon treball que s’ha fet des de la comissió esporti-
va s’està reflectint en l’èxit del campus. I dia a dia i any a any 
seguim treballant perquè tant el club com el campus siguin 
millors. Seguim!!
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11 de setembre 2021

LLUITEM I GUANYEM
LA INDEPENDÈNCIA

Aquesta Diada ha estat difícil, a causa principal-
ment de la Covid, que no ens ha permès organitzar 
els autocars amb l'esperit festiu que ens agrada fer. 
Tot i aquestes dificultats, un petit grup del municipi 
va assistir a la manifestació de la Diada a Barcelona, 
sota el lema de: "Lluitem i Guanyem la Independèn-
cia".

També ha estat un any dur a causa de la Repressió 
que ha engegat l'Estat contra molts càrrecs públics, 
manifestants, voluntaris i altres persones que van 
participar en els actes de l'1 d'Octubre. Hi ha un 
total de 4.000 persones en diferents causes, el nos-
tre alcalde inclòs.

L'Estat està molt més convençut que molts dels 
nostres que cal atacar tot allò que faci referència a 
l'1 d'Octubre, ja que estan plenament convençuts 
que aquella victòria pot ser la definitiva. En canvi, 
els nostres polítics o bé volen negociar un referèn-
dum que ja es va fer i es va guanyar o bé estan més 
preocupats per fer oposició autonomista.

Cal que els encausats sàpiguen que la màquina re-
pressiva només s'aturarà amb la independència, i 
per això demanem el màxim d’unitat estratègica 
als tres partits independentistes del nostre Ajunta-
ment i del nostre Parlament; la mateixa unitat amb 
què vam celebrar l'1 d'Octubre.

11 de setembre
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ACTE INSTITUCIONAL DE L’11 DE SETEMBRE
L’Ajuntament de Subirats va organit-
zar un petit acte per commemorar la 
Diada de l’11 de Setembre.

L’acte es va dur a terme al matí a la 
plaça 1 d’octubre i va comptar amb 
l’assistència d’una cinquantena de per-
sones.

S’hi va poder veure l’actuació del TRIO 
FLAUTET (Judit Solé, violoncel; Carla 
Ribas, violí; Rut Calaf, flauta).
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La pandèmia no atura les excavacions ni la recerca 
al jaciment dels Casots

El 2020, l’activitat al jaciment paleontològic dels Casots 
havia de ser frenètica. Al gener s’hi va instaŀlar una cober-
ta metàl·lica de grans dimensions que cobria bona part del 
sector excavat. Al febrer es va organitzar una petita exca-
vació als camps propers, fora del tancat del jaciment, on 
les feines agrícoles havien deixat al descobert alguns ossos, 
i es preveien quinze dies d’excavació a l’estiu. Malgrat tot, 
al març esclatà la pandèmia de Covid-19, que va obligar a 
cancel·lar la campanya. Malgrat la pandèmia, no s’aturaren 
les activitats de recerca i difusió. Enmig del confinament, el 
departament de preparació de l’Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont (ICP) es posà a treballar de valent 
per fer rèpliques d’alguns dels fòssils més icònics dels Ca-
sots: els grans mamífers carnívors. Havien de fer un viatge 
ben llarg fins a l’altra punta del món per ser exposades al 
Museu Nacional de la Natura i la Ciència de Tòquio. L’equip 
de l’ICP que excava el jaciment coŀlabora amb investigadors 
d’aquest museu, que després de participar a l’excavació 
de 2019 quedaren impressionats pels fòssils dels Casots. 
El museu japonès ha inaugurat aquest 2021 una exposició 
temporal sobre els grans carnívors actuals i extingits, la 
qual inclou dinosaures, cocodrils gegants, tigres amb dents 
de sabre, etc. i per a la qual també encarregaren rèpliques 
dels carnívors més espectaculars dels Casots, com un crani 
complet d’‘Amphicyon’, el carnívor més gran d’aquella 
època. Pertany a una de família de carnívors desapareguda 
que s’anomenen popularment ‘gossos-os’, per bé que no 
són ni gossos ni ossos, sinó que estan remotament empa-
rentats amb tots dos. Tenia la mida d’una lleona, i el seu 
aspecte recordaria al d’un gos extremadament corpulent. 
No era gaire àgil, però sí molt fort, o sigui que es devia ama-
gar al sotabosc per sorprendre les seves preses i abatre-les 
ràpidament. La seva mossegada era tan potent que podia 

Els investigadors continuen estudiant la fauna recuperada, i els principals fòssils de carnívors s’exposen al japó

arribar a trencar ossos. Realment era una fera temible... 
Sort que es va extingir fa 8 milions d’anys!

Els fòssils són normalment delicats, i per això molt sovint 
les peces que veiem exposades als museus són rèpliques. 
Ara bé, estan tan ben fetes que pràcticament no es distin-
geixen dels originals, excepte pel fet que pràcticament no 
pesen, ja que són fetes de resina o poliuretà. Fer una rèpli-
ca és un procés artesanal i delicat que requereix fer primer 
un motlle, normalment de silicona, del fòssil original. Des-
prés aquest motlle, que consta de diverses peces, es reom-
ple de poliuretà o resina, i finalment es pinta a mà imitant 
el color, la textura i els detalls de l’original. Alguns materials 
permeten fer rèpliques prou resistents perquè es puguin ex-
posar a l’exterior. Amb aquest objectiu el departament de 
preparació de l’ICP va fer una segona rèplica de l’Amphicyon 
dels Casots, però no sols del crani, sinó de tot l’esquelet en 
la posició que es trobà al jaciment durant les excavacions de 
1993. Abans d’extreure cada os de la roca se n’havia fet un 
motlle, i aquest es va replicar amb resines molt resistents. 
Des de fa uns mesos la rèplica s’ha instaŀlat al costat dels 
panells d’interpretació al mateix jaciment, on permet als visi-
tants veure com són els fòssils que s’hi han trobat.

Pel que fa a la recerca, han seguit els estudis dels fòssils, i 
també s’han analitzat mostres de les capes de sediments 
que hi ha al jaciment. Així s’ha pogut precisar encara més 
l’edat dels Casots, que se situaria en els 16 milions d’anys, 
al límit entre dues èpoques geològiques (el Miocè inferior i 
el mitjà) i coincidint amb un moment en què el clima global 
era excepcionalment càlid. La descripció de la fauna dels 
Casots també ha continuat en gran part gràcies a estudis 
liderats per joves investigadors. Així, s’ha publicat a la revis-

Rèplica del crani i mandíbula del gos-os ‘Amphicyon olisiponensis’ 
trobat als Casots exposada al Museu Nacional de la Natura i Cièn-
cia de Tòquio, Japó. Al cartell vermell hi diu: “Exposat per primer 
cop!”. Fotografia: Yuri Kimura.

Reconstrucció del gos-os Amphicyon olisiponensis, el principal 
carnívor trobat al jaciment dels Casots i un dels depredadors més 
grans del seu temps. Dibuix: Óscar Sanisidro/Ajuntament de Subi-
rats.



23

setembre 202190

C
u

LT
u

R
A

ta científica ‘Journal of Mammalian Evolution’ la descripció 
d’un grapat de dents que pertanyen a dinoteris del gènere 
‘Prodeinotherium’, uns parents molt estranys dels elefants. 
El ‘Prodeinotherium’ era més esvelt que un elefant, amb 
el cap aplanat, i tenia dues defenses (els mal anomenats 
‘ullals’) curtes a la mandíbula inferior que per acabar-ho 
d’adobar, en lloc de sortir-li del crani, ho feien de la bar-
beta, i es corbaven cap al darrere. Les seves dents, molt 
característiques, consten de crestes una al costat de l’altra 
i no s’assemblen gens a les dels elefants, sinó a les d’altres 
mamífers herbívors com els tapirs. No és estrany, doncs, 
que quan es trobaren les primeres dents de dinoteri, fa 
gairebé 200 anys, els paleontòlegs es pensessin que es 
tractava d’un tapir gegant! Com els tapirs, els dinoteris s’ali-
mentaven de fulles tendres dels arbres, i juntament amb 
els mastodonts eren uns dels animals més grans dels Ca-
sots, fins al punt que podien arribar a la mida d’un elefant 
indi. Aquestes noves troballes mostren que encara queda 
molta feina per fer al jaciment dels Casots, i amb cada nova 
descoberta apareixen noves incògnites.

Aquest 2021, encara que la pandèmia continua ben present, 
han tornat les excavacions als Casots durant la primera 
quinzena de juliol, amb un equip més reduït i seguint totes 
les mesures de seguretat. Les excavacions i la recerca es 

fan en el marc d’un projecte subvencionat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i també compten 
amb el suport de l’Ajuntament de Subirats. La campanya 
de 2021 ha sigut breu però profitosa, ja que s’han recupe-
rat prop de 300 fòssils. A més, de nou s’ha organitzat una 
jornada de portes obertes per mostrar la feina dels paleon-
tòlegs i les noves troballes al públic. Entre aquestes destaca 
l’excepcional esquelet complet d’un petit cocodril, conser-
vat en la posició que va morir amb tots els ossos articulats. 
També s’ha trobat un crani sencer de ‘Pseudaelurus’, un 
dels felins més primitius que es coneixen. És un exemplar 
únic al món, ja que tot el que s’ha trobat d’aquests felins 
són mandíbules i dents aïllades. L’espectacularitat d’aques-
tes troballes fa ombra a altres fòssils que també són nota-
bles, com mandíbules senceres d’un exemplar jove de rino-
ceront o diverses restes de les extremitats de remugants 
i carnívors, totes molt completes. Tots aquests exemplars 
s’estan restaurant pacientment als laboratoris de l’ICP. Els 
fòssils dels Casots han dormit tranquils massa temps, i tot 
just ara comencen a revelar els seus secrets i a obrir-nos la 
porta a un món estrany i desaparegut. Malgrat les dificul-
tats del moment actual, cal que l’excavació, la recerca i la 
difusió no s’aturin.

Isaac Casanovas i Vilar, Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont

Descoberta una vil·la romana al costat
de la masia de Ca l’Escuder

Durant la realitza-
ció –el passat mes de 
març– de rebaixos 
per adequar un camp 
prop de la masia de Ca 
l’Escuder de Subirats 
per al conreu de vinya, 
es van localitzar res-
tes constructives que 
semblaven tenir una 
certa antiguitat. La 
troballa va ser comu-
nicada a l’Ajuntament 
de Subirats i a la Ge-
neralitat de Catalunya, 
que van acordar amb 
la propietat delimitar 
la zona del camp ocu-
pada per les restes 
arqueològiques, l’exis-
tència de les quals era 
fins aleshores desco-
neguda.

Tot i l’estat d’arrasament de les restes a causa dels segles 
de treballs agrícoles a la zona, s’han pogut reconstruir les 
seves característiques i funcionament. S’accedia al complex 
termal per un espai a l’aire lliure, situat a l’est de les sales 
de bany, que tenia un dels seus costats porxat. Es conser-
va la base dels pilars de sustentació dels teulats. El recor-
regut començaria en un gran vestíbul que faria de sala de 
recepció i vestidor. Des d’aquesta sala s’accedia a una sala  
temperada (‘tepidarium’) amb el terra calefactat i una petita 
banyera de forma semicircular en un extrem. A continuació 
es passava a una petita sala quadrangular més petita de 

calor seca (‘sudatio’), 
la qual tenia la funció 
d’antesala de la sala 
més càlida (‘caldari-
um’), la més propera 
al forn utilitzat per 
escalfar els banys i 
que tenia una petita 
banyera semicircu-
lar en un extrem. Els 
paviments d’aques-
tes tres sales càlides 
estaven aixecats i 
sostinguts per colum-
nes (‘pilae’) fetes amb 
maons quadrats. Per 
sota d’aquests pavi-
ments circulava l’aire 
calent escalfat per un 
gran forn situat a l’ex-
terior del caldarium i 
del que es conserva la 

boca (‘praefurnium’), per on s’introduïa la llenya utilitzada 
com a combustible.

Els banys de Ca l’Escuder formaven un cos arquitectònic in-
dependent de la resta de construccions de la vil·la, separat 
d’elles per un ampli pati a l’aire lliure. A les seves proximi-
tats dels banys hi hauria el conjunt d’estances destinades 
a residència de la família del propietari de la vil·la, així com 
les instal·lacions destinades a l’allotjament dels treballa-
dors i a l’explotació agrícola i ramadera de la finca.

La descoberta i primera campanya d’excavacions s’ha dut a 
terme aquest passat mes de maig
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Àrea de Ciutadania

HABITATGE

Oberta la convocatòria per a l’adjudicació d’un habitatge 
dotacional destinat a la gent jove

Durant el mes d’agost, i fins al 30 de setembre d’enguany, 
s’ha obert una convocatòria per a l’adjudicació d’un habi-
tatge dotacional públic ubicat a Can Rossell poble, al carrer 
Can Rossell número 16. Aquest habitatge està destinat ex-
clusivament a persones joves de Subirats, d’entre 18 i 35 
anys, que constitueixin una família o unitat de convivència, 
amb fills menors al càrrec o joves que estiguin en situació 
de risc de pèrdua de l’habitatge o risc d’exclusió residencial. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar resposta a la 
necessitat de trobar habitatges a un cost assequible i, a la 
vegada, proporcionar a la gent jove oportunitats d’habitat-
ge per tal que puguin continuar arrelant-se al municipi i se-
guir teixint xarxa. 

Els safaretjos i les seves vivències
Abans de l’estiu es va fer l’encàrrec d’unes xerrades de par-
ticipació de la gent gran per a la recuperació de la memòria 
històrica a través de les vivències i experiències als safaret-
jos.

Aquesta iniciativa va lligada a l’obra de recuperació del sa-
fareig que tenim al nucli de Sant Pau d’Ordal, concretament 
a la plaça Subirats.

Està previst que les xerrades de dinamització del Projecte 
Safaretjos es duguin a terme en unes 6 sessions de 90 mi-
nuts cadascuna. Properament, i un cop estigui llest el pro-
jecte, en farem la difusió pertinent.

PARTICIPACIÓ CIuTADANA

Trasllat de 1.200 caixes del fons
esperanto a l’arxiu municipal

El passat mes de juny es va fer el trasllat de la 
totalitat de la documentació del fons d’esperanto 
de Subirats.

Els treballs de trasllat van comptar amb la partici-
pació de l’arxiver de la Diputació, quatre treballa-
dors de la brigada municipal, la família Hernán-
dez i dues administratives de l’Ajuntament, que 
van fer la col·locació de la documentació al nou 
espai. Es van moure un total de 1.200 caixes de 
documentació, revistes i altres objectes durant 
dos dies, i actualment tota la documentació ja es 
troba col·locada i classificada a l’arxiu municipal.
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PATRIMONI CuLTuRAL DE SuBIRATS

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

Gràcies al treball realitzat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, podem accedir a l’inven-
tari del patrimoni cultural local a través d’un enllaç que trobareu al web municipal. 

La realització d’Inventaris de Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, cosa que permet l’establiment de mesures per a la seva 
protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

Can Massana de la Casa Vella

uBICACIÓ
N-340, KM 308,1 prop de Cantallops
Àmbit: patrimoni immoble
Tipologia: Conjunt arquitectònic
Ús actual: Residencial
Titularitat: privada 

CLASSIfICACIÓ 
Estil/època: Modern – contemporani
Segle: XVIII/XIX
Any: 1733
Autor de l’element: Joan Massana (edifici de 1773) i Cistòfor 
Massana (edifici de 1892)
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent

dESCRIPCIÓ
Masia de tipus basilical, amb teulada a dues vessants i qua-
tre aiguavessos, amb planta baixa, primer pis i golfes situ-
ades al cos central triangular emergent. La porta principal 
és d’arc de mig punt, adovellada. Les finestres i cantoneres 
presenten carreus de pedra desbastats sense treballar. Les 
finestres del pis de les golfes, en canvi, són emmarcades 
en arc de mig punt de maó, la central lleugerament més 
gran que les laterals, amb la inscripció “Any 1783” al centre. 
La finestra central, sobre el portal d’entrada, al primer pis, 
presenta, a l’interior, dos festejadors. També a l’interior hi 
ha un arc ogival de gran qualitat, i una llar de foc de rotllo.

Reixa petita amb ferramenta de tipus espina de peix simple, 
anomenada de llangardaix, molt comú al municipi.
Al costat nord d’aquesta masia hi ha un altre d’edificació 
més recent, d’estil eclèctic. La seva planta és quadrada, amb 
planta baixa i dos pisos, i terrat amb balustres i torratxa-
mirador. Destaca la portal d’entrada, d’arc rebaixat, amb la 
inscripció “1893 CM” sobre la dovella central, així com les 
baranes de ferro forjat de les finestres centrals.

Observacions: 
Un baluard tanca les dues masies, formant un conjunt rural.

HISTÒRIA 
La família Massana es documenta des de l’any 1550, quan 
Joan Massana va construir el Maset del Curt, situat a la 
muntanya propera, avui en ruïnes. El 1648, Antoni Massa-
na bastí, també a la muntanya, el Maset de Massana, que 
encara avui existeix. El 1773, un altre Joan Massana va fer 
aixecar l’actual Mas Massana. Quan l’any 1862 s’edificà l’edi-
fici del costat nord, l’antiga masia fou destinada a habitatge 
de masovers i mossos.
La masia ha estat restaurada recentment.
El casal de Can Massana fou edificat l’any 1892 per Cristòfor 
Massana a la banda nord de l’antiga masia de Can Massana 
de la Casa Vella, com a habitatge permanent de la família 
propietària, els Massana.
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Àrea de Serveis a les Persones

GENT GRAN

BENESTAR SOCIAL

Novetats del servei local de teleassistència
L’AJuntament de Subirats, conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona, presta el Servei Local de Teleassistència (SLT). 

Des de l’1 de maig,  s’ha signat  la prestació del Servei Local 
de Teleassistència de la Diputació de Barcelona per al pe-
ríode 2021-2023. El duu a terme l’empresa Televida Ser-
vicios Sociosanitarios, SLU (Tunstall Televida, que ja n’era 
la prestadora). Aquest nou contracte, que és prorrogable 
fins al 2025, comportarà l’impuls del procés de digitalització 
del servei que aprofitarà el context de desenvolupament i 
transformació de les xarxes i infraestructures de les teleco-
municacions per millorar la vida de les persones. 

Aquesta  nova etapa del Servei Local de Teleassistència,  
consisteix en una  Teleassistència Avançada, i que està cen-
trada en les millores  vinculades a la digitalització i de res-
posta a les necessitats de les persones beneficiàries del ser-
vei, que no només són persones grans, sinó també aquelles 
que tinguin algun tipus de dependència.

La digitalització permetrà obrir el servei a funcions com 
el monitoratge o la predicció de comportaments entre les 
persones usuàries més vulnerables, claus per a la detecció 
de riscos, així com disposar de noves possibilitats de comu-
nicació per a la persona usuària i el seu entorn, que facilita-
ran la seva atenció i una anticipació a les seves necessitats.

En aquesta línia, s’ampliarà la tecnologia complementària 
orientada a reforçar la detecció de riscos a la llar, com in-
cendis o fuites de gas,  i sobre la salut de la persona, amb 
dispositius funcionals per detectar una caiguda, per exem-
ple. (Aquest aparell està integrat al penjoll del botó vermell 
i permet detectar caigudes de forma automàtica sense ne-
cessitat de prémer el botó).

També es posaran detectors de presència, com ara els de-
tectors de mobilitat/passivitat o els detectors d’obertura de 
portes, normalment instaŀlats a la nevera o microones, que 
es programen per activar una alerta en cas d’inactivitat en 
un període de temps.

Així mateix, s’instaŀlaran kits de sensors inteŀligents inter-
connectats que informen de forma contínua i permeten 
establir patrons i alertes automàtiques de risc (diverses ac-
tivacions de passivitat en poc temps pot indicar que la per-
sona està sense menjar o si roman més temps de l’habitual 
al llit o al sofà pot ser un indici de depressió). 

L’accessibilitat universal és un altre dels objectius d’aquest 
període per tal que el servei pugui ser utilitzat per persones 
dependents i/o amb discapacitat. Es tracta d’unitats domi-
ciliàries i de control remot adaptades: substitució de locuci-
ons de veu per beeps/xiulets, polsador easy press, activació 
per bufada o aspiració, entre d’altres. Per rebaixar la so-
brecàrrega de les persones cuidadores s’implementarà un 
sistema avançat de suport nocturn a través de la instal·lació 
de camins de llums per prevenir caigudes durant la nit i dis-
positius de detecció d’enuresi o d’ocupació de llit i/o sofà.

El servei de monitorització intel·ligent de riscos s’oferirà pri-
oritàriament a les persones usuàries més vulnerables soci-
alment i que requereixin un nivell de suport alt, que visquin 
soles permanentment o gran part del dia i que tinguin una 
percepció de salut dolenta. Aquestes persones hauran de 
disposar de terminals IP (digitals) als seus domicilis.

Una altra de les novetats més importants és que les tru-
cades de les persones usuàries al servei passaran a ser 
gratuïtes i s’articularan a través d’una línia 900 de xarxa 
intel·ligent. El cost d’aquesta línia, uns 600.000 euros, serà 
assumit per la Diputació.

A més, hi haurà més periodicitat de trucades del servei cap 
a la persona. Les que tenen servei d’intensitat moderada 
rebran una trucada cada 50 dies en lloc de cada 60. I més 
freqüència de visites (d’una visita anual es passarà a una 
semestral, per a persones amb servei d’intensitat elevada).

Durant el mes de juliol, han gaudit del Servei Local de Tele-
assistència  119 persones a Subirats. La distribució, segons 
el gènere, ha estat de 85 dones i 34 homes.

Represa gimàstica de la gent gran de Subirats 

L’ajuntament de Subirats va reprendre l’activitat de la gim-
nàstica de la gent gran el passat mes de setembre, activitat 
adaptadaa les mesures de protecció i prevenció de segure-
tat i higiene, els protocols d’actuació i prioritzant els  espais 
oberts per minimitzar risc de contagis derivats de la Covid-
19.

Aquesta activitat es realitza a diferents nuclis del municipi 
de Subirats, si voleu més informació o esteu interessades o 
interessats us podeu posar en contacte enviant un correu 
electrònic a: garcianp@diba.cat o al telèfon: 93 898 30 11
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Presentació del servei jove als alumnes de cicle superior
A finals del passat mes de juny, des del Servei de Joventut 
es va organitzar una presentació del servei per als joves 
de cicle superior de les escoles de Subirats que enguany 
ja podran accedir a l’espai i participar de les activitats que 
s’hi fan.  

Els joves van poder ubicar l’espai i van poder conèixer el 
seu funcionament, així com el mecanisme de participació 
establert, especialment per a l’organització d’activitats i 
propostes. També van poder conèixer la resta d’activitats i 
serveis que s’hi acostumen a fer durant l’any.  

Sortida jove a Port Aventura
El dissabte 26 de juny, uns 150 joves van participar de la 
sortida comarcal al parc d’atraccions Port Aventura. En 
aquesta excursió hi van participar joves de diferents muni-
cipis de l’Alt Penedès, i del municipi de Subirats n’hi havia 
una quinzena. Durant tot el dia, els i les joves van poder 

gaudir del parc d’atraccions i de les activitats i atraccions 
que ofereix. És una activitat que valorem molt positivament 
perquè és l’excusa perfecta perquè la joventut de tota la 
comarca tingui un espai de coneixença i d’amistat. Esperem 
tornar-la a repetir aviat!

Banys nocturns
Durant el mes de juliol,  es van realitzar les activitats de 
Bany Nocturn, el dia 2 a la piscina municipal d’Ordal i el dia 
9 a la piscina municipal de Sant Pau d’Ordal. Estaven previs-
tos dos banys més, però davant els nous canvis epidemio-
lògics es va creure convenient anul·lar-los. 

Amb aquesta activitat es pretén dinamitzar d’una manera 
diferent i a partir de les instal·lacions municipals les nit d’es-
tiu, i per altra banda també l’oferta municipal als joves, un 
dels col·lectius que sempre fan la demanda d’aquesta acti-
vitat al Servei de Joventut. 

Aquest acte està organitzat conjuntament des de la Regido-
ria d’Esport i la Regidoria de Joventut. Valorem molt positi-
vament el desenvolupament de l’activitat i la bona acollida 
que té per part de la gent del poble. 

Curs de monitors de lleure a Sant Pau d’Ordal

A mitjans de juliol, al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal 
va acollir el curs intensiu de monitors de lleure infantil i ju-
venil organitzat per l’Oficina Jove del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès. 

El curs va durar dues setmanes, amb horari de matí i de 
tarda, i va tenir un total de 17 participants, 7 dels quals del 
nostre municipi i la resta de diferents poblacions de la co-
marca. Durant el temps que va durar el curs, els i les joves 
participants van tenir l’oportunitat de formar-se tant teòri-
ca com pràcticament en aquest àmbit amb professionals 
del món del lleure. 
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Àrea de Serveis a les Persones

Punt Lila Ordal
Les regidories d'Igualtat i Joventut, amb la col·laboració de 
l’entitat Ordalencament, han programat enguany la con-
tractació d'un Punt Lila dins dels actes de la Festa Major 
d’Ordal.

El Punt Lila és un espai d’informació, identificació, visibilit-
zació i actuació contra les violències masclistes que patei-
xen dones i persones del col·lectiu LGTBI en els espais d'oci. 
Té una clara funció pedagògica, amb l'objectiu de prevenir 
les violències especialment entre la població més jove en 
ambients de festa on sovint són més normalitzades i invi-
sibilitzades. Les seves principals funcions són les següents:

-  Informar i sensibilitzar al punt d’atenció i entrada de casos. 
- Detectar, atendre i intervenir les demandes.
- Contenir, acompanyar i assessorar la persona agredida.

-  Activar, en cas necessari, els serveis d’emergències i cos-
sos de seguretat.

-  Coordinar i derivar als recursos de la xarxa d’atenció en 
funció dels protocols municipals i/o comarcals.

Durant la celebració de les festes nocturnes el Punt Lila va 
restar obert durant dues hores i van realitzar diverses in-
tervencions, bàsicament d'informació sobre els protocols 
d'actuació del Punt Lila.

La valoració és molt positiva, i des de la Regidoria d'Igualtat 
es considera necessari continuar treballant en la sensibilit-
zació i la prevenció d'actituds i/o conductes que comportin 
qualsevol tipus de violència masclista, sigui física i/o verbal, 
als espais d'oci.

Repintar el mural d’Ordal

El 26 de juliol, des del Servei de Joventut (amb la col-
laboració de l’entitat Ordalencament) es va repintar el 
mural que hi ha a la plaça dels Escacs del mateix municipi. 

Va ser una jornada on diferents joves del poble, juntament 
amb la persona que va realitzar el mural l’any 2013, es van 
dedicar a restaurar aquest mural que, amb el pas dels anys, 
s’ha anat deteriorant. 
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Si passeges pel castell
Si puges a passejar per l'entorn del castell de Subirats, 
com a prova pilot, alguns voluntaris de l'Associació i una 
veïna del municipi, seguint una iniciativa de mossèn Carles, 
estem obrint els caps de setmana de juny, juliol, setembre i 
octubre l'accés a l'església i a la terrassa mirador, des d'on 
es veu Montserrat al fons i una bonica panoràmica del Pe-
nedès. 

Està resultant força bé. Hi van passant una mitjana de 30 o 
40 persones, i tothom està molt content de trobar-ho obert! 
Hi ha qui t'explica que és on es va casar, altres que hi pugen 
sovint a donar un tomb, altres a passar una estona espiri-
tual i a connectar amb la natura, i d'altres senzillament a 
prendre la fresca.

A causa de la bona acollida, és molt possible que l’any que 
ve ho tornem a fer.

Gaudiu de l'entorn d'aquest espai amb més de 1.100 anys 
d'història.

El castell és de tots, respectem-lo
Darrerament s'han produït diversos actes de vandalis-
me tant a dins del recinte del castell com a l'esplanada de 
l'aparcament.
Fa molta pena arribar i trobar que algú ha trencat el focus 
que iŀlumina la façana o que ha destrossat les baranes de 
fusta que hi ha en llocs on la gent passeja.

Últimament s'han arreglat la teulada i les parets de l'esglé-
sia. Encara no feia una setmana que estava fet i ja hi van fer 
pintades. A les portes dels lavabos es van posar els indica-
dors nous i al cap de dos dies ja estaven trencats.

L'esplanada de l'aparcament ara és un lloc habitual per fer 
"botellons". Entenem que tots tenim ganes d'esbargir-nos, 
però no cal malmetre l'espai. Hi ha pintades a terra i tot 
queda ple de llaunes i ampolles que després hem de re-
collir. De fet, es van aplegar una vintena de sacs plens de 
llaunes i ampolles.

Ja no sabem què fer en relació amb aquest tema. Hem pres 
alguna mesura dissuasiva que esperem que tingui efecte. 
Però recordeu: el castell de Subirats és de tots i tots l'hem 
de respectar i conservar.

Informació facilitada per
l’Associació Castell de Subirats
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Continuem malgrat tot!!!!!!!  Endavant com sempre   

Volem aprofitar l’ avinentesa per agrair Aa l’ Ajuntament de 
Subirats, a l’ Alcalde i al nostre veïnat  del municipi, el Premi 
Castell de Subirats, que reconeixia la tasca contra el COVID 
de la Residència Casa de Família El Cenacle i de la nostra 
institució germana la Residència Fontsanta. Va ser un acte 
emocionant i preciós que recordarem sempre.

Per desgràcia des de la residència El Cenacle un cop més 
hem d’ aprofitar aquest mitjà dir les coses clares en relació 
a aquest virus. Quan escrivim aquest article l’ IEPG està a 
1399 punts (1399 persones contagiades de cada 100.000 
habitants) i el RT és de 1,54, (2 persones malaltes de COVID 
contagien a 3 persones sanes). La segona onada del COVID 
de novembre de 2020 la pitjor, va arribar a un IEPG de 450. 
El nostre país té un índex de vacunació molt alt, dels més 
alts d’ Europa, però la variant Delta està fent estralls i ja 
estan havent casos d’ ingressos hospitalaris i morts de per-
sones vacunades i no pas persones d’ avançada edat. Cal 
dir també que la variant Delta està ja entrant a les residèn-
cies, sobretot per les visites de les famílies, la qual cosa està 
posant en greu risc la salut de les persones que viuen en l’ 
àmbit residencial, persones amb com orbitat i d’ avançada 
edat, candidates a un COVID molt greu encara essent va-
cunades.

Ens cal doncs fer-nos preguntes per arribar a una resposta 
al problema. Les vacunes fallen ?, Decididament NO.Fallen 
les Residències en la planificació de les seves actuacions 
preventives enfront la malaltia ?, NO.Fallen els professio-
nals sanitaris en les mesures assistencials aplicades a Hos-
pitals i CAP,S, NO

El que explica que estiguem de nou en una nova tessitura 
és la manca de cultura cívica de molta gent i el vell paradig-
ma de l’ economia per sobre de tot , per aquest motiu,  es 
va donar per acabat l’estat d’alarma per Sant Joan .  

Des de la Residencia continuem amb totes les mesures , i 
més ..  ja que no ens  podem permetre el relaxament da-

vant d’aquestes dades i del fort impacte generat desprès de 
l’obertura total.   Com be diem al començament agraïm el 
reconeixement de l’ajuntament a la nostra tasca la qual és 
atendre a les persones mes grans i vulnerables,  que viuen 
a la residència i que consideren la mateixa com a casa seva, 
igual que les seves famílies i els nostres treballadors/es pels 
quals aquesta tasca no és només un salari a final de mes. 
És per això que continuem amb moltes més mesures que 
les que ens marquen ja que  encara ara hi ha gent que nega 
l’ existència del virus i altra gent que no sap ni posar-se bé 
una màscara i per altra banda, tenim una molt poca cons-
ciència cívica de respecte per les causes que ens ocupen a 
totes. Vivim en una societat individualista i això al final fa 
que els col•lectius en risc d’ exclusió social pateixin sobre 
manera.

Informació facilitada per l’equip tècnic de la 
Residència “Casa de família El Cenacle” 
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un estiu diferent a la Residència fontsanta

Des de la Residència Fontsanta, amb la millora de les dades 
que s’observava a l’inici de l’estiu respecte al nombre de 
contagis per Covid19 a Catalunya, ens preparàvem, espe-
rançats, per a gaudir d’un estiu més normalitzat i semblant 
als dels anys anteriors.Però degut a la cinquena onada, 
les restriccions es van veure augmentades, havent hagut 
d’adaptar el nostre dia a dia i els nostres plans de futur a 
aquestes. 

Teníem planificat la reactivació d’activitatsque fins al mo-
ment s’havien vist paralitzades, com ara anar a banyar-se a 
lesInstal•lacions Municipals de Sant Sadurní d’Anoia o gau-
dir de la piscina que cada any instal•làvem en un dels patis 
del nostre recinte. Aquestes van haver de ser adaptades 
per a poder protegir i donar la millor atenció possible als 
nostres residents, oferint-los la possibilitat de refrescar-se, 
gaudint d’altres jocs amb aigua, activitats que resulten ser 
de les més preferides per a molts dels nostres usuaris. 

A més, també vam haver de suspendre les sortides a la co-
munitat que habitualment fèiem, en les que ens divertíem 
prenent un gelat o refresc a la plaça d’algun dels pobles 
veïns al nostre centre. 

Tot i això, com que gaudim d’un entorn privilegiat, vam te-
nirla possibilitat de sortir als nostres patis i entorns propers 
a respirar de la natura que ens envolta.

Però l’impacte més gran de les noves restriccions va recau-
re en el marc de les relacions interpersonals dels usuaris 
amb els seus familiars, degut a que molts d’aquests, veient 
el risc que podia comportar per a la salut de tots els nostres 
residents, van decidir suspendre  vacances i petites sortides 
que ja havien planificat,aplaçar-les per a més endavant.

Aquest fet va impactar a nivell emocionals als nostres usu-
aris, motiu pel quals, vam intentat corregir aquestes man-
cances emocionals, a través de l’incrementde videotruca-
des ivisites programades en el centre. 

Tot el que realitzem des de la residència és reflexionat i re-
pensat per a garantir al màxim la qualitat de vida i la salut 
dels nostres convivents, però aquest fet no ha implicat que 

deixem de celebrar aquelles festivitats marcades i tant im-
portants per a tots nosaltres, com són Sant Joan i la festa de 
la primavera. A més hem pogut organitzar vermuts a l’aire 
lliure, on han gaudit de l’entorn. 

Cal apuntar, que ja portem molt de temps vivint situaci-
ons de certa tensió, les quals han implicat una limitació de 
les activitats de la vida quotidiana. Per aquesta raó és tant 
important seguir conservant aquest tipus d’activitats festi-
ves que proporcionen un millor benestar del resident, el 
qual repercuteixdirectament en la millora de la seva salut 
mental. S’han de seguir adoptant les mesures de seguretat 
necessàries per a donarla millor garantia de vida a tots els 
nostres usuaris, però sempre tenint en compte, les seves 
necessitats i interessos per a construir un dia a dia gratifi-
cant. 

Informació facilitada per la
Residència “fontsanta” 
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1r Campus d’estiu del Club futbol Sala Ordal

El Futbol Sala Ordal va organitzar durant el passat mes de 
juliol el seu primer campus multiesportiu d’estiu.

Volem donar les gràcies a les mares i pares, a l’Ajunta-
ment de Subirats i al Consell Esportiu de l’Alt Penedès 

Seguim creixent, seguim treballant!!!

La Unió Esportiva Subirats ha superat amb èxit tots els 
entrebancs que ha portat durant la darrera temporada la si-
tuació de pandèmia mundial. No sense dificultats, hem estat 
capaços de seguir creixent, mantenir les nostres activitats i 
continuar amb el màxim de normalitat possible. Hem tancat 
la temporada 2020-2021 amb més de 195 jugadors i juga-
dores repartits entre les dues seccions esportives (bàsquet i 
futbol), formant 14 equips, 8 dels quals federats.

El passat mes d’abril, el nostre creixement no va passar inad-
vertit a la Federació Catalana de Futbol, i vam rebre un reco-
neixement en forma de reportatge televisiu al programa ‘La 
Frontal’ (capítol 26), al qual podeu accedir a través d’aquest 
enllaç: https://www.fcf.tv/video/f99745f9-c3c1-4da8-ae90-
7130618bbb51

Així mateix, seguim sent un club de recent creació. Tenim 
poc més de 7 anys d’història, creixement sostingut i una 
aposta clara: la formació. Això el fa diferent de la resta de 
clubs dels voltants. Volem seguir mantenint la mateixa línia, 
per la qual cosa és necessària la implicació de tots i totes. 
Per aquest motiu, tornem a reiterar l’oferta de coŀlaboració 
i participació de qualsevol persona que cregui que podrà 
aportar ganes i entusiasme a les diferents seccions esporti-
ves, a l’equip de planificació esportiva o a l’actual Junta.

A nivell esportiu, hem de destacar els èxits dels nostres 
equips de futbol benjamí i aleví, que van guanyar els res-
pectius títols de Lliga, i que la propera temporada jugaran a 

Segona Catalana. És el primer cop a la nostra curta història 
que assolim aquest tipus d’èxit. Esperem poder repetir-lo en 
un futur.

Volem fer una crida a jugadors i jugadores de bàsquet i fut-
bol del municipi perquè vinguin a provar amb el seu club i, 
si els agrada, s’hi puguin vincular i ajudar a enfortir l’entitat 
tant de les categories de base com el cas del futbol sènior.

Fem especial menció al creixement de la secció de bàsquet 
durant aquesta temporada i agraïm a tothom que ho ha fet 
possible.

També destaquem el creixement i la consolidació dels for-
mats dels campus de tecnificació tant de bàsquet com de 
futbol. En el cas del campus d’estiu, hi han passat més de 85 
participants, s’ha allargat durant cinc setmanes, s’ha mantin-
gut el format de tecnificació, i hi ha hagut visites de perso-
nalitats del món del futbol i del bàsquet i sortides setmanals 
per la pràctica de diferents esports, fora i dins del municipi.

“uE Subirats: per a alguns, un club de pas. 
Per a nosaltres, una passada de club”

uS ESPEREm A TOTS I TOTES PER AjudAR O PER 
PARTICIPAR ACTIVAmEnT En ELS dIfEREnTS EQuIPS!!!

Informació facilitada per la 
unió Esportiva Subirats

per la seva col·laboració i per haver ajudat a fer-ho pos-
sible.

Informació facilitada pel 
Club futbol Sala Ordal
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Realitzada la segona edició del Camp de Treball Internacional 
de Joventut “Més enllà de la vinya: el llegat de la pedra seca” 

“Més enllà de la vinya: el llegat de la pedra seca” és un camp 
de treball organitzat en conjunt per la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat, l'entitat de lleure Fundesplai, el Cen-
tre d’Estudis de Subirats (CESUB) i l’Ajuntament de Subirats.

El dilluns 19 de juliol es va donar la benvinguda al municipi 
als joves participants al camp de treball. Després de la pre-
ceptiva prova d’antígens, es passà al local del Subijove d’Or-
dal, on Jaume Rovira, de la Secció de Pedra Seca del Cesub, 
els va rebre amb una conferència documentada amb fotos 
i vídeos de diversos països per donar-los coneixements ini-
cials sobre la tècnica de la construcció en pedra seca que 
tindrien ocasió de practicar a Subirats. 

A continuació, la regidora de Cultura, Lluïsa Sueiro, en repre-
sentació del consistori municipal, els va fer la rebuda oficial.

Aquesta segona edició estava convocada amb caràcter inter-
nacional i amb persones de 18 anys en endavant. Era previs-
ta l’arribada de 20 nois i noies participants estrangers, però 
a causa de problemes derivats de les limitacions de mobilitat 
en les fronteres per la pandèmia van arribar-ne cinc. Prove-
nien de Suècia, França, Luxemburg, Itàlia i Mèxic. Es va com-
pletar el grup amb altres 6 participants catalans. 

Van conviure durant totes les jornades amb dos monitors de 
Fundesplai i durant la feina de camp, també amb els tècnics 
del Cesub en construcció en pedra seca Josep Rovira (Can 
Sala), Jaume Ros (Ordal) i Jaume Rovira (Ordal), amb la coŀla-
boració d'Isidre Ferré (els Casots). En aquesta edició s’hi van 
incorporar com a monitors de camp Llorenç Ros i Daniel Fer-
ret (Ordal) i la supervisió de Josep Mata (Sant Pau), president 
del Cesub, que van estar tutelant-los en la feina de camp.  

Cal dir que, en tractar-se d’un camp de treball d’àmbit inter-
nacional, els monitors van tenir cura d’utilitzar en tot mo-
ment la llengua anglesa com a idioma vehicular, tot i la pre-
sència de participants catalans.

L’allotjament es va fer a l’Escola Montcau d’Ordal (amb ma-
nutenció mitjançant un càtering) i van participar en molt 
diverses activitats al municipi de Subirats. Van fer una visi-
ta al celler Llopart, on van ser convidats a una visita guiada 
i degustació de copa de cava, una sortida a Vilafranca del 
Penedès i una altra a Barcelona (especialment atractiva per 

als estrangers), un cap de setmana amb bivac al Castell de 
Subirats... Així mateix, es van banyar diàriament a la pisci-
na d’Ordal i van fer una visita al Centre d’Interpretació de 
l’Última Defensa de Barcelona (CIUDEB) al Pago amb recor-
regut guiat per Oriol Miró (Cesub) a la ruta de les trinxeres 
de la Guerra Civil. Des del nucli de Can Sala, van seguir els 
camins de la 6a Ruta de la Pedra Seca de Subirats, amb visita 
a l’escultura de Land Art de Víctor Mata, inaugurada aquest 
passat mes de maig. Els darrers dies de la seva estada van 
coincidir amb la Festa Major d’Ordal i van poder participar en 
els espectacles populars.

Casualment, el monitor coordinador de Fundesplai, Guillem 
Orlandi, és també paleontòleg coŀlaborador del jaciment pa-
leontològic del Casots, així que els va poder oferir una deta-
llada visita. També els va portar a un recorregut divulgatiu 
per identificar fòssils. Josep Rovira els hi va mostrar la seva 
col·lecció de fòssils trobats al municipi. 

Pel que fa a la feina de camp, l’objectiu principal va ser la res-
tauració d’un tram dels marges de pedra seca visibles al cos-
tat mar de l’N-340 del Pago, concretament un esllavissament 
produït per les pluges del temporal Gloria, del gener del 2020. 
Es tractava d’un gran de 3,5 metres d'alt i 7 d'ample. També 
es van fer tasques de retallat d'heura per controlar la seva 
invasió sobre les parets de pedra. El tercer objectiu va ser la 
millora en accessibilitat del camí de la ruta de les trinxeres, a 
través de la modificació de l’itinerari, per fer-lo més accessible 
i amb desbrossat de la vegetació a tot el recorregut. Els tres 
objectius previstos s'han realitzat satisfactòriament.

El dos darrers dies de feina de camp es van situar a la zona 
dels Casots, fent la fase inicial de deconstrucció d’una barra-
ca de pedra seca en mal estat situada davant del jaciment 
paleontològic. Es van treure totes les pedres caigudes de 
l’interior i es van deixar a punt per iniciar la reconstrucció. 
Igualment, es va fer una ingent feina de desbrossat de tota 
la vegetació que l’envoltava.

Les entitats organitzadores continuen amb la voluntat que 
es pugui repetir el camp de treball de joventut els propers 
anys, amb tasques i activitats similars.

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

SESSIÓ ORdInÀRIA CELEBRAdA EL 5 dE mAIG 
dE 2021

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 
DIA 3 DE MARÇ DE 2021. 
Les actes són aprovades PER UNANIMITAT DE TOTS ELS 
GRUPS.

2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2020 
El plenari es dona per assabentat.

3.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL A 
31 DE DESEMBRE DE 2020
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
SUBIRATS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2021
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 
I DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS 
D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS 

7.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT DE DE-
SAFECTACIÓ D’UNS CAMINS INCLOSOS A LA “MODIFICACIÓ 
DEL POUM CONSISTENT EN LA SUPRESSIÓ D’UNS CAMINS 
SITUATS A PROP DEL NUCLI DE CAN BATISTA”
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS DE LES 
OBRES D’INSTAĿLACIONS DE CLIMATITZACIÓ I IĿLUMINACIÓ 
A LA SALA DEL PATRONAT FAMILIAR DELS CASOTS  
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

10.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS CULTU-
RAL DE LES OBRES D’INSTAĿLACIONS D’IGNIFUGACIÓ D’EN-
CAVALLADES, SUBSTITUCIÓ DEL CEL RAS, INSTAL·LACIÓ ELÈC-
TRICA I D’IĿLUMINACIÓ DEL CAFÈ DE L’ATENEU ORDALENC 
(TERCERA FASE)
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDE 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, DES DEL 
NÚM. 53/2021 FINS ALS NÚM. 112/2021 AMBDÓS INCLOSOS, 
DEL LLIBRE TELEMÀTIC.

Tots els regidors es donen per assabentats.

10.- PRECS I PREGUNTES.

SESSIÓ  ExTRAORdInÀRIA CELEBRAdA EL 26 dE 
mAIG dE 2021

1.- ACCEPTAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL FONS DOCUMENTAL, 
HEMEROGRÀFIC, BIBLIOGRÀFIC I DEL CONJUNT DE PECES 
QUE FORMEN EL MUSEU DE L’ESPERANTO DE SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

2.- APROVAR  INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS A 
EXPROPIAR , DECLARAR LA UTILITAT PÚBLICA I LA NECESSITAT 
D’OCUPACIÓ D’UNS TERRENYS PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ 
DEL CARRER HOSTALETS DE CANTALLOPS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

3.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES 
EDIFICACIONS CAN LLOPART DE LA COSTA
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

4.- APROVAR INICIALMENT LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A L’OBRA 
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L’EXECUCIÓ D’UN ITINE-
RARI DE VIANANTS A LA BV-2428ANT, DEL PK 1+490 FINS EL 
PK 1+720, I DEL PK 2+209 FINS EL PK 2+770, AL NUCLI DE SANT 
PAU D’ORDAL (TRAMS 1 I 6)
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM DE SUBIRATS CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LES 
ALINEACIONS AL CARRER SANT JOSEP 26-28 DE CAN CARTRÓ
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

6.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA DELS SETENS PREMIS CAS-
TELL DE SUBIRATS
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER SUBI-
RATS - CUP DE REBUIG AL MODEL DE CENTRALS EÒLIQUES 
I FOTOVOLTAIQUES A LES ZONES RURALS I EN FAVOR D’UN 
MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE.
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a vota-
ció i per UNANIMITAT s’acorda deixar-la DAMUNT LA TAULA . 

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC PER DECLARAR SUBIRATS 
COM A “MUNICIPI DE LLIBERTAT LGTBIQ”
Un cop conclòs el debat, la proposta d’acord se sotmet a vota-
ció i s’aprova per UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS.

9.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE 
LA REGIDORA ANNA ROSINÉS CUETO, DEL GRUP MUNICIPAL 
APS-CUP.
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Som molt a prop de l’aniversari de l’1 d’octubre. Farà qua-
tre anys que entre tots (govern, partits polítics, institucions, 
entitats civils, subjectes individuals...) vam fer possible la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre. Es respirava al 
carrer un clam unànime, una emoció i una complicitat que 
van ajudar a superar la por i la incertesa del moment.

La majoria de ciutadans que van participar-hi ho van fer 
amb iŀlusió, i Subirats va ser un gran exemple. Un munici-
pi dispers, amb molts nuclis, amb 5 meses de votació, les 
quals una gran majoria de veïns i veïnes van protegir la nit 
abans i durant tot el dia 1 van preservar perquè la votació 
es fes a totes les meses amb seguretat i tranquil·litat.

Catalunya, amb menys del 50% de la població en aquell 
moment a favor de la independència, va ser un exemple 
d’unió, de complicitat amb organismes internacionals i en-
titats d’arreu del món que soŀlicitaven el dret al referèndum 
d’independència. Teníem exemples, com el d’Escòcia i el de 
les Repúbliques Bàltiques, i un somni: votar.

Ho vam fer entre tots, tant els que estaven a favor com els 
que estaven en contra, malgrat les càrregues policials i la 
repressió.

Tots sabem el que ha vingut després: de “los catalanes 
hacen cosas” vam passar a una repressió per part de l’Estat 
espanyol que no vèiem (i això la gent d’una certa edat) des 
del franquisme.

Ara, amb un Parlament amb majoria independentista, 
veiem com aquella unitat s’ha malbaratat.

I això és de primer d’estratègia en termes bèŀlics: trencar 
el front amb la presó i l’exili dels líders, intervenir la Gene-
ralitat, convocar eleccions autonòmiques, causes judicials 
a milers de persones, el “judici del procés” televisat en les 
cadenes públiques, altres processos que s’allarguen en el 

temps... És una estratègia tan simple que no podem caure 
en el parany. El més important és la unitat de l’indepen-
dentisme per part dels partits i de les entitats sobiranistes. 
S’han aconseguit més vots en aquestes últimes eleccions 
favorables a fer de Catalunya un país independent que en 
cap altra anterior. Els líders empresonats i jutjats, ara in-
dultats, del 2017, no poden participar en l’esfera pública, 
i els exiliats no poden tornar. Així, és urgent que els nous 
lideratges apostin per la unitat de l’independentisme. Junts 
serà possible.

La Taula de Diàleg que aviat es posarà en marxa entre 
l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya ha d’abordar 
temes essencials, com l’amnistia de totes les persones re-
presaliades, el procés cap a un nou referèndum, aquesta 
vegada legal i vinculant i les qüestions de les relacions Es-
panya-Catalunya, si hipotèticament en aquest referèndum 
hipotètic guanyés el SÍ.

Una equació difícil a resoldre, però esperem que no sigui 
només una foto i unes declaracions de bones intencions als 
mitjans de comunicació. D’això la gent ja n’està tipa. 

Resoldre aquest problema que Catalunya té amb l’Estat es-
panyol no es fàcil ni simple. Busquem el camí, però fem-ho 
junts!

Ara comença un nou curs polític després del parèntesi de 
l’estiu, un quadrimestre complicat on s’han de preparar les 
ordenances i el pressupost municipal del proper any i se-
guir amb la gestió de tots els projectes actuals als diferents 
nuclis. Esperem que acabin aviat les obres de la travessera 
de Can Cartró, presentem el nou projecte de la zona espor-
tiva d’Ordal, treballem a resoldre la situació de la urbanit-
zació de Casablanca-Sud, etc. En definitiva, projectes que 
fan del nostre municipi un exemple de bona gestió pública. 
En aquesta línia treballem i seguirem treballant per a tots 
vosaltres.

Què ens està passant?
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Tot Subirats

En l’aspecte nacional, l’1-O del 2017 vàrem arribar al punt 
àlgid d’energia del moviment independentista, i tota aque-
lla energia tenia per objectiu el mateix que avui: assolir la 
independència del nostre país en forma de República Cata-
lana. Les bateries ens van donar per organitzar i guanyar el 
referèndum, que no és poc. Les conseqüències tots sabem 
quines han estat. L’Estat espanyol en va tenir prou amb la 
repressió policial i judicial per aturar els nostres anhels de 
llibertat. Va empresonar una part del govern i dels líders 
socials, i la resta van haver de recórrer a l’exili. Ens trobem 
en un moment difícil, amb una bona part de la ciutadania 
cansada de lluitar, de sortir al carrer quan se li demana que 
ho faci, sense percebre avenços en les nostres reivindicaci-
ons nacionals.

Tenim a tocar la tant demanada taula de diàleg . Ningú es-
pera que sigui un èxit absolut, no som ingenus, però creiem 
que s’hi ha d’anar amb fermesa, convicció i, evidentment, 
amb total unitat estratègica per part del Govern de la Gene-
ralitat. El nostre punt de partida hauria de ser aconseguir 
l’amnistia dels gairebé 4.000 represaliats i un referèndum 
acordat perquè el poble de Catalunya decideixi el seu futur. 
Esperem rebre la proposta que té el govern espanyol per 
a Catalunya. Estem convençuts que el nostre govern farà 
la seva feina: diàleg, propostes, disponibilitat a negoci-
ar. Si la taula de diàleg és un fracàs, no hauria de ser per 
manca d’interès i responsabilitat del nostre govern i, per 
tant, aquest fet entenem que hauria de comportar conse-
qüències polítiques respecte a la governabilitat d’Espanya. 
De cap manera es podria allargar indefinidament el suport 
al govern de Madrid.

Mentrestant (perquè encara que alguns no ho vulguin, hi 
ha un mentrestant) hem de continuar treballant pel país i 
persistint. Si l’Estat espanyol segueix ignorant el poble de 
Catalunya, tard o d’hora arribarà una nova finestra d’opor-
tunitat i ho tornarem a fer... Amb convicció, unitat estratègi-
ca i havent après –confiem– dels errors del passat.

Iniciem el nou curs escolar amb ganes i iŀlusió, però també 
amb una mica d’enyorança per la jubilació d’una de les edu-
cadores de la llar d’infants de Sant Pau, la Rosa Noya Poch. 
Des de l’any 1977 ha tingut cura dels nostres petits amb 
paciència, amabilitat i amor. A causa de la pandèmia i de 
la postura d’alguns membres de l’equip de govern no s’ha 
pogut fer un comiat com caldria, però el que compta és la 
feina ben feta, i des del grup municipal d’Esquerra volem 
fer un reconeixement a la seva tasca i a la seva dedicació. 
Desitgem que disfruti de la seva merescuda jubilació amb 
l’energia i les ganes que sempre l’han acompanyat. A gau-
dir, Rosa!

Tornant d’un estiu encara amb la pandèmia que no ens 
deixa abaixar la guàrdia, ens trobem amb un problema en-
dèmic que hem denunciat (i per al qual també hem recla-
mat solucions a l’equip de govern) durant aquests 2 anys. 
Lamentablement no l’han trobat encara. Parlem de la re-
collida de residus i la neteja viària. En el cas de la neteja, 
tenim evidències que confirmen que l’empresa contracta-
da per fer aquest servei al municipi no compleix amb les 
rutes programades. Hi ha carrers pels quals la màquina no 
passa mai, i d’altres carrers on passa cada 3 mesos, quan 
està programat que ho faci cada 15 dies. No sabem per què 
no es fa complir l’empresa amb el servei contractat, i  no 
voldríem pensar que es tracta de desídia per part de l’equip 
de govern. Respecte a la recollida de residus, molts veïns i 
veïnes es troben amb contenidors plens i la brossa escam-
pada a fora, i a l’estiu el problema (amb les olors i els ani-
mals –senglars, gats, gossos, guineus...– que les remenen) 
es fa més evident i desagradable. Des d’aquí volem apeŀlar 
al civisme, perquè hi ha una part del problema que és res-
ponsabilitat dels veïns. D’alguns veïns, concretament, que 
deixen escombraries on no toca, però correspon a l’equip 
de govern aportar solucions. Hem proposat la instal·lació 
d’algunes càmeres de seguretat en els punts més conflic-
tius, ampliar el porta a porta i estudiar el sistema de con-
tenidors inteŀligents per tal d’augmentar el nostre nivell de 
reciclatge (que actualment és del 45,7%). Però el que és evi-
dent és que no podem continuar així.
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Gràcies, Anna! 

Ens trobem a l’equador de la legislatura i entrem en un 
canvi de regidores. Fa dos anys que el Ramon Carbonell i 
l’Anna Rosinés treballen conjuntament com a regidores 
de l’APS-CUP a l’Ajuntament de Subirats, dedicant el seu 
temps, energies i idees als projectes municipals i plens. 

I parlem d’un canvi de regidores perquè l’Anna Rosinés 
dona pas a l’entrada de la Mònica Casas com a regidora. I 
volem agrair a l’Anna aquests dos –i més– anys de treball, 
de constància i coherència. Per la implicació, pel procés de 
transformar les idees en realitat i per seguir al peu del canó! 

Agraïm la teva tasca com a regidora de l’APS-CUP en aquests 
anys, perquè entenem el fet de ser regidora com un altaveu 
de l’opinió de les persones, com un conjunt d’accions que 
promouen canvis, com un qüestionament del “sempre s’ha 
fet així” i una transformació cap a noves idees i perspecti-
ves. 

I volem que les regidores siguin escolta activa d’opinions, 
de preocupacions, d’idees de totes les persones del muni-
cipi. Amb això, traslladar-ho a la institució i que es doni res-
posta o s’iniciïn projectes o estudis per desenvolupar-ho. 
També, que siguin un portal de transparència, informació 
i confiança. 

Juntament amb el “Gràcies, Anna!”, agraïm també a les per-
sones que donen suport, idees, preocupacions i confiança. 
Seguim endavant! 

PROPOSTES DEL PAM (o actuacions municipals que podrien 
marcar el Subirats dels propers anys):

-  Intervenir sobre l’habitatge a través d’un Pla Municipal 
d’Habitatge.

-  Dotar-se d’una plaça tècnica de dinamització sociocultural

-  Pla de manteniment de camins per mantenir una xarxa 
local en bon estat

-  Actuacions de millora i manteniment a les places i espais 
públics del municipi.

-  Dotar-se d’un fons per a microcrèdits a nivell local 
-  Pla de projectes i inversions públic i compartit
-  Desenvolupar les polítiques d’igualtat aprovades al Pla 

d’Igualtat

Aquestes són algunes actuacions aportades per l’APS-CUP 
que podria recollir aquest pla després de posar en comú els 
programes electorals, entre moltes, moltíssimes més que 
estan sobre la taula. Un Pla que hem reclamat des de fa 
10 anys, reclamació a la qual s’ha sumat també ERC als úl-
tims anys i que finalment va començar a fer-se realitat amb 
trobades i reunions a principis d’aquest any amb regidors 
de JxC. El llistat d’actuacions i d’idees per tirar endavant és 
molt gran, caldrà ordenar-ho. Amb els regidors de JxC amb 
qui ens hem reunit pensem que hi han posat una part del 
temps i ganes, però queda molt. Començant per deixar ben 
definit que l’objectiu del pla ha de mirar cap a la sostenibili-
tat, amb la transició  ecològica com un dels eixos,  i ha de re-
collir l’essència feminista que s’aprova en manifestos i mo-
cions i que des de l’APS-CUP veiem com a imprescindible 
per a un futur de convivència i igualtat. Manca també posar 
accions concretes per garantir l’accés als centres d’atenció 
primària, el benestar de la gent gran i dels més joves, ac-
tuacions de millora dels espais natural, definir accions per 
contribuir a la pervivència d’artesans, petites i mitjanes em-
preses locals i la pagesia. S’ha fet una feina que cal afinar i, 
sobretot, ha de poder passar aviat a una esfera de treball 
coŀlectiu des de la participació ciutadana.

Seria d’esperar que el resultat final, un cop aprovat al Ple, 
fos l’eina política per fer el pas a una gestió municipal de-
mocràtica, transparent i comunitària o, com a mínim, que 
hi contribuís plenament. 



38

G
R

u
P

S
 M

u
N

IC
IP

A
L

S
Grups municipals

Tot i que no ho sembli –perquè malauradament ens hem 
acostumat a conviure amb ella i les seves restriccions– ja 
portem més de divuit mesos de maleïda pandèmia. Això su-
posa que al llarg d’aquest any i mig de pandèmia hem hagut 
de prendre moltes decisions. Algunes de vital importància 
perquè tenen relació amb el futur, no tant a curt termini, 
del municipi. Sempre fent prevaler l’interès comú i amb la 
intenció d’assolir el major consens possible. I intentant al-
hora crear com menys greuges millor. Perquè, si una cosa 
tenim clara –i a risc de semblar reiteratius–, quan gestiones 
els béns comuns has de ser conscient que gestiones la casa 
de tots que, en aquest cas, és l’Ajuntament de Subirats. No 
només la dels que t’han votat o dels que són majoria. 

Des del primer dia que vam entrar a formar part d’aquest 
consistori sempre hem tingut molt clar que, independent-
ment d’estar al govern o a l’oposició, qualsevol càrrec electe 
de la nostra formació té l’obligació de treballar per a tots els 
veïns i veïnes del municipi. Sense importar quin hagi estat 
el seu vot o si respon a una determinada ideologia política. 
Creiem que quan un fa una proposta el que es pretén és 
trobar el millor per a la nostra vila. Tots hem de ser-hi i par-
ticipar-hi, encara que sigui per poder posar el nostre granet 
de sorra per l’objectiu de millorar el dia a dia dels nostres 
conciutadans. I no respondre mai a interessos particulars 
o de partit.

Això que sembla una obvietat i que hem explicat, no sem-
pre es compleix. O no sempre s’entén. Per aquest motiu 
resulta molt trist veure com alguns conceben el debat de 
les idees, l’acció política i la confrontació de projectes com 
un “jo guanyo si tu perds” i són incapaços de veure que, en 
realitat, el que hi ha darrere d’aquest raonament és que hi 
perdem tots. 

Escrivim aquestes línies amb el ressò a les orelles de les di-
ferents proclames que es van veure amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. Celebració que, un any més, va 
estar marcada pels neguits causats per la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia, l’atzucac en què es troba l’encaix 
de Catalunya a la resta d’Espanya i les incerteses creades 
per la situació internacional. 

Creiem que la solució a la majoria d’aquests problemes vin-
drà donada per crear entre tots i totes les condicions ins-
titucionals, polítiques, econòmiques, socials i culturals per 
assegurar el progrés del país, per generar més ocupació i 
de més qualitat, per donar més oportunitats als treballa-
dors i treballadores, autònoms i autònomes, emprenedors 
i emprenedores, en combat permanent contra les desigual-
tats, la precarietat i la pobresa que assetgen tants i tants 
dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

Per això és important reflexionar i dialogar, cridar a un 
debat coŀlectiu, respectuós i serè sobre quines són les mi-
llors opcions per construir un país millor i una societat més 
lliure i més segura, més pròspera i més justa, solidària i 
avançada. 

I és aquí on les i els socialistes catalans seguim fidels al nos-
tre compromís permanent amb el catalanisme popular, que 
és transversal, acollidor i progressista, que cerca la màxima 
unitat entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i una 
relació fraternal amb la resta de pobles. Us encoratgem a 
tenir confiança en aquesta nova oportunitat al diàleg, en 
el nostre futur com a poble, amb ambició nacional i social 
però sempre amb un gran esperit unitari. Només des de la 
unitat, des de la recerca permanent d’amplis consensos i 
majories, podrem fer avançar el conjunt de la nostra socie-
tat i assolirem els nostres objectius. 

Donem una oportunitat al diàleg
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Agenda cultural

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.

www.subirats.cat

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: 

22, 23 I 24 d’OCTuBRE
festa major de Ca l’Avi

7 dE nOVEmBRE
Cursa de les Caves i Serralats

28 dE nOVEmBRE
16è Subirats Tasta’l



T L’entrevistaotSubirats

Les mestres dels ballets: 
Anna Díez, Montse Sorribas i Montse Ibàñez

El nostre municipi compta amb una ex-
tensa mostra del folklore popular que 
es manifesta majoritàriament en les 
celebracions de Festa Major.

Al nucli d’Ordal, des de la dècada dels 
anys seixanta, es va fomentar la cele-
bració de la Festa Major amb la crea-
ció dels capgrossos, els gegants i els 
ballets, que han estat des de llavors 
elements imprescindibles de la festa 
i unes cèŀlules substancials per a la 
xarxa social del poble.

Recollint la tradició dels avantpassats 
i a la vegada incorporant la seva ex-
pertesa, l’Anna Díez, la Montse Ibàñez 
i la Montse Sorribas han estat les per-
sones encarregades durant 40+1 anys 
de l’ensenyament i la preparació dels 
ballets de la Festa Major d’Ordal.

Que tres persones hagin estat al cap-
davant d’una de les activitats de la 
Festa Major durant quaranta anys 
seguits és un aniversari memorable. 
Com que l’any 2020 no es van poder 
realitzar els ballets, ni la festa, ni tants 
altres esdeveniments a causa de les 
restriccions per la Covid-19, han espe-
rat un any per acomiadar-se.

Aquestes tres dones, totes tres veïnes 
d’Ordal (alguna des que va néixer, com 
la Montse Sorribes, i les altres, vincula-
des al poble per arrels familiars, com la 
Montse Ibàñez, o per l’estiueig al poble 
des de petita, com l’Anna Díez), han 
estat les encarregades any rere any de 
l’assaig dels ballets.

Assaig que s’inicia quinze dies abans 
de la Festa Major amb tots els nens i 
nenes de 2 a 12 o 13 anys que hi vul-
guin participar. Un assaig diari amb 
una durada total d’entre dues i tres 
hores.

Al començament assajaven davant de 
l’església i des del poble s’emportaven 
als infants com si fos una excursió fins 
a l’església. Més endavant es va canviar 
el lloc d’assaig: a la sala de l’Ateneu i, 
després, a la pista poliesportiva.

Recollint la tradició dels diferents balls 
que ja es feien a Ordal, buscant infor-
mació, estirant de records i de trans-
missió han fet ballar generacions d’or-
dalencs i d’ordalenques, molts d’ells 
ara ja pares i mares dels infants que hi 
han participat els últims anys.

Els ballets d’Ordal no són una cercavila 
com la que podem trobar a Lavern o 
a Sant Pau d’Ordal, també un acte im-
prescindible a les seves festes. Són es-
tàtics i es ballen a l’escenari de la pista 
o a l’Ateneu i són balls, molts d’ells, 
genuïns del poble, com la Tirotitaina, 
el Patatuf, el Virolet, el Picar i Dansar, 
la Polca de l’Estrella, el Ball de Casca-
vells...

Tots els nens i nenes d’Ordal (del 
poble, amb arrels amb el poble, esti-
uejants, socis o no socis de l’Ateneu...) 
han tingut l’oportunitat de ballar per la 
Festa Major. Una activitat integradora, 
com bé ho saben les mestres dels ba-
llets que, malgrat els entrebancs que a 
vegades s’han trobat a la vida, han se-
guit any rere any donant el millor de si 
mateixes perquè els infants, les seves 
famílies i tot el poble gaudís el matí de 
diumenge de la Festa Major.

Com van explicar al pregó, que en-
guany han fet elles, han ballat més 
de 16 danses diferents amb més de 
1.500 nens i nenes al llarg dels anys, 
amb una mitjana de 40 balladors i ba-
lladores l’any. Ara és fàcil de comptar 
i de contar, però darrere hi ha molta 
empenta, molta feina i molta il·lusió 
durant molts anys.

Estem segurs de la continuïtat dels ba-
llets d’Ordal, una activitat festiva per 
excel·lència, en què noves generaci-
ons han de prendre el relleu.

L’Anna Díez, la Montse Ibàñez i la 
Montse Sorribas s’han acomiadat com 
volien: fent ballar els nens i nenes 
d’Ordal a la Festa Major del 2021. I han 
pogut dir adeu amb un somriure i el 
desig de veure com la seva llavor con-
tinuarà creixent.

Moltes gràcies, mestres!!!


